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ــلف للموظفني. ــس اإلثنني، إيقاف التقدمي على الس ــى مصرف الرافدين، ام    نف
ــم املصرف، وسام محمد، بحسب املكتب االعالمي للمصرف  وقال املتحدث باس
ننفي ايقاف التقدمي على السلف للموظفني، الفتاً إلى أن التقدمي يكون الكتروني 
وعن طريق البطاقة االلكترونية املاستر كارد.وأضاف محمد، ان رابط التقدمي على 
السلف االلكترونية هو httpsqi.iqloans. وعلى صعيد آخر رفعت نقابة املعلمني 
ــبب تأخر  ــد وزير املالية علي عبد االمير عالوي، بس ــني، دعوى قضائية ض العراقي
صرف رواتب املوظفني. ، على وثائق تتضمن قيام نقابة املعلمني العراقيني، بتقدمي 
دعوى قضائية إلى مجلس القضاء االعلى، ضد وزير املالية.وبحسب الوثائق، فقد 
ــهري تشرين  طالبت النقابة القضاء بإصدار أمر والئي لصرف رواتب املعلمني لش

االول وتشرين الثاني، فيما قبل القضاء الدعوى للنظر فيها.

بغداد /

ــى الرئيس االمريكي  ــت وزارة اخلارجية العراقية ، التهاني ال قدم
ــبة فوزه في االنتخابات.وأكدت الوزارة، ،  املنتخب جو بايدن مبناس
أن العراق يتطلع لتعزيز العالقات الثنائية والدفع بعجلة احلوارات 
ــار وزير اخلارجية فؤاد  عد.وأش والتعاون بني البلدين على كافة الصُ
ــتركة تدعونا  ــات املش ــى أن التحدي ــب البيان، إل ــني، بحس حس

لتكثيف العمل املشترك.

أعلن وكيل وزارة التربية فالح القيسي ، ان بعض املدارس سيكون 
ــي اجلديد  ــد كل ١٠ أيام خالل العام الدراس ــا الدوام يوم واح فيه
ــي في تصريح  ــهر اجلاري.وقال القيس ــرر إنطالقه نهاية الش املق
ــية وبدأنا  صحفي ، ال ميكن إعادة ٩ ماليني طالب للمقاعد الدراس
ــا أمام التالميذ والطلبة  ــيكون متاح بجرعات وأكثر من محور س
ــبة لدوام  ــكلة بالنس ــي.وأضاف لدينا مش الكمال العام الدراس
ــى (االول والثاني والثالث) حيث ان  ــذ املراحل االبتدائية األول تالمي
ــداً كل ١٠ أيام أي ٣  ــيكون فيها الدوام يوماً واح هناك مدارس س
ــهر فقط لكثافة أعداد الطلبة فيها.وكانت اللجنة  أيام في الش
ــدء العام  ــت على ب ــالمة الوطنية، وافق ــة والس ــا للصح العلي
ــي٢٠٢٠٢٠٢١ يوم األحد املوافق ٢٩١١٢٠٢٠ وحددت الدوام  الدراس

املدارس بيوم واحد في االسبوع.
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ــج  ــذ البرنام ــة تنفي ــة مراقب ــت جلن بحث
ــتراتيجي مع  ــي والتخطيط االس احلكوم
ــتعدادات إجراء  ــة االنتخابات اس مفوضي
ــان للجنة  ــر بي ــرة. وذك ــات املبك االنتخاب

ــتضافت نائب رئيس  ــة املراقبة اس ،أن جلن
ــتقلة  املس ــا  العلي ــة  املفوضي ــاء  وأعض
ــي فيها لبحث  ــكادر الفن ــات وال لالنتخاب
ــأن  ــتعداداتها بش ــة واس ــة املفوضي خط

إجراء االنتخابات املبكرة.

كتب اِّـعلق السياسي
يتساءل عراقيون عن اسباب احجام احلكومة العراقية 
ــورية  ــة الس ــة العربي ــى اجلمهوري ــاح عل ــن االنفت ع
ــوة مبا هو حاصل مع دول اجلوار العربية  ــقيقة أس الش

ــر العربية .. وقال مواطنون ان هناك عالقات وروابط  وغي
ــقيقني  ــعبني الش اجتماعية وتاريخية جتمع بني الش
ــة الوطنية ان تبدأ  ــوري وانه من املصلح العراقي والس
بغداد بفتح صفحة جديدة مع دمشق ومتتني العالقات 

ــاالت واذا كانت ثمة موانع  ــى مختلف األصعدة واجمل عل
ل دون ذلك فعسى ان تعلمنا بها وزارة اخلارجية وفي  حتوّ
كل االحوال نأمل ان نسمع اخباراً طيبة فالعراق يحتاج 

ان ميد كل اجلسور مع دول اجلوار من دون استثناء.
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الثالثاء
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ــني،  ــس االثن ــي، ام ــدر امن ــاد مص اف
ــم  بينه ــخصاً  ش  ١١ ــهاد  باستش
خمسة عناصر من الصحوة بهجوم 
ــع  ــة التاب ــراج املراقب ــد اب ــى اح عل
ــة  ــي منطق ــوة ف ــش والصح للجي
الرضوانية غربي بغداد.وقال املصدر ،  
ــش هاجموا احد  ان ”عناصر من داع
ــع لقوات اجليش  ــراج املراقبة التاب اب
اليدوية  بالقنابل  والصحوة  العراقي 
واالسلحة اخلفيفة في قرية اخلماس 
في منطقة الرضوانية غربي العاصمة 
ــي املنطقة  ــاف، ان ”اهال بغداد“.واض
ــاندة  ــوا ملس ــوم خرج ــالل الهج وخ
ــة دون معرفة مصدر  ــوات االمني الق
ــدر، الى  ــار املص ــالق النيران“.واش اط
ــهاد ستة  ان ”احلادث ادى الى استش
ــة افراد من الصحوة،  مدنيني وخمس
ــرار“، الفتاً،  فيما الذ املهاجمون بالف
ــة وصلت الى  ــى ان ”القوات االمني ال
ــاً على مكان  ــة وفرضت طوق املنطق
ــي قد افاد  ــادث“. وكان مصدر امن احل
ــد ابراج  ــرض اح ــي، بتع ــدر امن مص

ــتهداف  ــة في الرضوانية الس املراقب
ــال  ــي العاصمة.وق ــار غرب ــالق ن باط
ــني  ــلحني مجهول ، ان مس ــدر  املص
اطلقوا مساء امس االول ، النار على 
ــيد درويش  احد ابراج املراقبة برج س
ــي وقوات  ــى اجليش العراق ــع ال التاب
الرضوانية  ــة  ــي منطق ــوة ف الصح
ان  ــدر  املص ــاف  اخلماس.واض ــة  قري
ــى مصادر  ــة ردت عل ــوات االمني الق
ــتنكرة  النيران. وفي ردود الفعل املس
ــت وزارة  ــادث االجرامي أعرب على احل
اخلارجية، عن إدانة اململكة العربية 
ــتنكارها الشديدين  السعودية واس
ــع في  ــذي وق ــي ال ــوم اإلرهاب للهج
ــي العاصمة  ــة ف ــة الرضواني منطق
ــقوط عدد  العراقية بغداد، وأدى لس
ــددت  واجلرحى.وج ــهداء  الش ــن  م
ــى رفض اململكة  ــوزارة التأكيد عل ال
ــة، وحرصها  ــال اإلرهابي لهذه األعم
ــالمة أراضيه  ــراق وس ــن الع على أم
ــا يصب في  ــاره، مب ــتقراره وازده واس
ــتقرار للمنطقة. حتقيق األمن واالس

وقدمت الوزارة العزاء واملواساة لذوي 
ــعب  والش ــة  وللحكوم ــا  الضحاي

ــات  ــع التمني ــقيق م ــي الش العراق
للمصابني بالشفاء العاجل. وأعربت 
ــس االثنني، عن إدانتها  دولة قطر، ام
ــوم  ــديدين للهج ــتنكارها الش واس
ــكرية  ــتهدف نقطة عس ــذي اس ال
ــة بغداد،  العراقي ــة  العاصم ــي  غرب

ــهداء وجرحى. ــقوط ش وأدى إلى س
وجددت وزارة اخلارجية في بيان امس، 
ــت من رفض  ــة قطر الثاب موقف دول
العنف واإلرهاب مهما كانت الدوافع 
تعازي  ــن  ــان ع البي ــباب.وعبر  واألس
ــذوي الضحايا وحلكومة  دولة قطر ل

ــا للجرحى  ــعب العراق ومتنياته وش
ــرب  أع ــا  فيم ــل.  العاج ــفاء  بالش
ــداد، فاحت  ــدى بغ ــفير التركي ل الس
ــن تعازيه إلى  ــس االثنني، ع ــدز، ام يل
ــعب العراقي، بسقوط شهداء  الش
ــوم الرضوانية غربي  وجرحى اثر هج

ــال يلدز، في تغريدة له على  بغداد.وق
منصة تويتر اتقدم بأحر التعازي الى 
ــاة عدد من  ــره، وذلك بوف العراق بأس
ــة ومدنيني  ــبي القوات االمني منتس
ــة الهجوم الغادر الذي وقع في  نتيج
ــت األمانة  ــل. كما دان منتصف اللي
ــالمي، امس  ــاون اإلس ــة التع ملنظم
ــدة الهجوم اإلرهابي في  اإلثنني، بش
ــة غربي العاصمة  منطقة الرضواني
ــا  ــة، تضامنه ــدت املنظم بغداد.وأك
ــى أمنه  ــي احلفاظ عل ــراق ف مع الع
ــتقراره، مجددة موقفها الثابت  واس
الرافض جلميع أنواع العنف واإلرهاب 
ــع. والدواف ــروف  الظ ــت  كان ــا  مهم
ــاة  وقدمت املنظمة، التعازي واملواس
ــعب  ــا وحكومة وش ــذوي الضحاي ل
ــن متنياتها بعاجل  ــراق، معربة ع الع
ــب  جان ــن  م ــني.  للمصاب ــفاء  الش
ــي وزارة النقل،  ــد اجتماع ف آخر عق
ــن رئيس  ــه م ــني، بتوجي ــس اإلثن ام
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
ــركة الكورية لبدء  للتفاوض مع الش
ــاو الكبير. ــاء ميناء الف العمل بإنش
وقالت مصادر حكومية إنه بتوجيه 

ــس الوزراء مصطفى  من رئيس مجل
ــي وزارة  ــد اجتماع ف ــي عق الكاظم
ــركة  الش ــع  م ــاوض  للتف ــل  النق
ــاء ميناء  الكورية لبدء العمل بإنش
ــادر، أن  ــت املص ــاو الكبير.واضاف الف
ــاك امكانية  ــة وهن ــواء ايجابي االج
ــروع  ــأن الش ــاق بش ــل التف للتوص
بالعمل.واوضحت، أن اجتماعاً عقد 
امس ترأسه الكاظمي مع وزير النقل 
واجلهات املعنية حثهم على العمل 
باقصى اجلهود الزالة كافة املعوقات 
ــة التفاوض  ــاء مرحل ــل انه ــن اج م
والبدء بالعمل . على صعيد ذي صلة 
ــمي لوزارة النقل  قال املتحدث الرس
فالح هادي انه ال توجد لدينا خبرات 
ــذه الكفاءة لبناء ميناء لكن اليد  به
ــني  ــن العراقي ــتكون م ــة س العامل
ــرة  ــاريع الصغي ــض املش ــا بع وايض
ــة. العراقي ــركات  الش ــتلتزمها  س
ــار إلى، أنه في نفس اليوم الذي  وأش
ــاق االول اجتهت  ــو االتف ــت داي رفض
ــركات الصينية  وزارة النقل الى الش

وهناك شركات عدة.
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كتب اِّـحرر السياسي
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ــني، ان رئيس  ــفت صحيفة خليجية، امس االثن كش
ــد منتصف  ــيبدأ بع ــى الكاظمي س ــوزراء مصطف ال
الشهر احلالي جولة خليجية ونقلت صحيفة العربي 
اجلديد عن مصدر سياسي مطلع قوله، إن الزيارة حتى 
ــعودية والكويت، وقد تتسع  ــمل كال من الس اآلن تش
ــداً أن املباحثات  ــرى، مؤك ــة أخ ــمل دوالً خليجي لتش
ــي بغداد تركز  ــعودي اليوم ف ــي يجريها الوفد الس الت
ــتثمار في القطاع الزراعي والربط  على موضوع االس
ــتثمارية مختلفة، فضالً عن  الكهربائي ومجاالت اس
ــة موعد افتتاح معبر عرعر البري بني البلدين. مناقش
واضاف أن احملطة األولى للكاظمي ستكون السعودية، 

ــات االقتصادية  ــن االتفاقي ــا عدداً م ــيوقع خالله وس
ــة إلى  ــاض، باإلضاف ــي الري ــة ف ــتثمارية املهم واالس
ــتخباراتي، بينما تركز زيارة  اتفاقيات تعاون أمني واس
ــترك،  ــات وقضايا ذات اهتمام مش ــت على ملف الكوي
ــت اجلديد والتأكيد على  ولتقدمي التهئنة ألمير الكوي
ــة مع اجلارة الكويت. ــرص العراق على تقوية العالق ح
ــد الدعم  ــدف إلى حش ــدر أن الزيارات ته ــع املص وتاب
ــي، فضالً عن  ــادي واألمن ــني االقتص ــراق في امللف للع
املساعدة في جتاوز العراق أزمته الصحية جراء تفشي 
ــية في  ــجيل أرقام قياس ــا في البالد وتس ــاء كورون وب
ــات، إذ بلغ مجموعها نحو نصف مليون إصابة  اإلصاب

وأكثر من ١١ ألف وفاة.

@ÂÌäœbéΩa@âÏj«@Ú◊äy@“b‰˜nçg
÷aä»€a@µa@¥Ó„aäÌ¸a

ــهر  اعلن حاکم مدینة بیرانش
الغربیة  ــان  آذربایج ــة  مبحافظ
ــید علی  ــمال غرب ایران، س ش
ــتئناف حركة عبور  ــی، اس تراب
املسافرين االيرانيني الى شمال 
ــن  مترجی ــدود  ح ــر  عب ــراق  الع
ــدءا من امس  ــهر ب فی بیرانش
ــف دام عدة  ــد توق ــن، بع االثنی
اشهر اثر تفشي فيروس كورونا 

(كوفيد-١٩).واضاف  ــتجد  املس
ترابی، امس االثنني، ان مسؤولي 
احلدود في شمال العراق وافقوا 
على عبور اإليرانيني الی شمال 
ــراق عن طریق توفير اآلليات  الع
ــی  ــا ف ــار کورون ــة الختب الالزم
ــران. ای ــع  م ــة  احلدودي ــذ  املناف
ــاورات  ــح، نحن جنري مش واوض
ــول  ــي لقب ــب العراق ــع اجلان م
اختبارات بنتائج سلبية تثبت 

خلو االصابة من فيروس كوورنا 
ــا وزارة الصحة االيرانية  تؤيده
لکی يتمكن مواطنون ايرانيون 
ــمال العراق  ــفر إلى ش من الس
ــت  االختبارات.وأغلق ــذه  به
ــذ  املناف ــة،  العراقي ــة  احلكوم
ــذ عدة  ــران من ــة مع اي احلدودي
ــراءات  ــياق االج ــهر في س اش
ــي  تفش ــن  م ــد  للح ــة  الرامي

فيروس كورونا.

بغداد /

بغداد /

بغداد /
بغداد /

وجه وزير الداخلية عثمان الغامني، امس االثنني، 
ــز التوقيف  ــان متابعة مراك ــف عمل جل بتكثي
ــع احملافظات.وذكرت وكالة  واالحتجاز في جمي
ــر الداخلية  ــمية، أن وزي ــاء العراقية الرس األنب
الغامني وجه بتكثيف عمل جلان متابعة مراكز 
التوقيف واالحتجاز في جميع احملافظات . وكان 
ــي، وجه في وقت  ــة عثمان الغامن ــر الداخلي وزي
ــي الدعاوى  ــكيل جلان للتدقيق ف ــابق، بتش س

املتأخر إجنازها في مراكز الشرطة.

@å◊aäfl@Êdíi@ÈuÏÌ@Ô∏bÃ€a
ãbvny¸aÎ@—Ó”Ïn€a بغداد /

بغداد /

›����
uaÏ

الكعبي : لن نسمح بتعطيل جلسات مجلس النواب حتت اي عذر او مبرر ووجهنا باستقطاع املبالغ من النواب املتغيبني.»��
انفجار عبوة ناسفة في قضاء «طوزخورماتو» واحلصيلة استشهاد واصابة (٩) منتسبني و احلشد الشعبي يحبط تعرضا لداعش جنوب سامراء.
(٥٠) مليون جرعة في (٢٠٢٠) .. لقاح جديد ضد (كورونا) يلوح في االفق و الصحة العاملية محذرة: جائحة (كورونا) جتاوزة حالة الطوارئ.

التربية تعلن اسماء املقبولني في منحة االجازة الدراسية للحصول على البكالوريوس.
اخلارجية العراقية لـ (بايدن) : التحديات املشتركة تدعونا لتكثيف العمل املشترك.



2محليات

البينة الجديدة / منى خضري عباس
ــاه  للمي ــة  العام ــأة  الهي ــددت  ج
ــق اهدافها  ــا لتحقي ــة عزمه اجلوفي
ــعي للوصول الى اعلى  من خالل الس
ــر االبار حيث  ــب في اعمال حف النس
ــن خالل جهود  ــتطاعت الهيأة م اس
ــرة في  ــي فروعها املنتش العاملني ف
ــن اجناز  ــز م ــا العزي ــات بلدن محافظ
ــرين األول  ــهر تش ــر خالل ش (٥١) بئ
لعام ٢٠٢٠ كما أكد املصدر اإلعالمي 
ــص (٣٦) بئر  ــي الهيئة حيث مت فح ف
ــع صيانة  ــم ضخ م ــب (٩) طاق ونص
ــك لتوفير املياه  ــم ضخ ، وذل (٤) طاق
ــر االبار  ــالل حف ــن خ ــني م للمواطن
البشري  ــتعمال  لالس واستخدامها 
ــك لالغراض الزراعية  واحليواني وكذل
بعد اجراء دراسات هيدروجيولوجية 
للمنطقة اخملتارة وحتديد مواقع االبار 

ــة.ففي محافظة  وفقاً لهذه الدراس
نينوى تكللت جهودها باجناز (١١) بئر 
ــرين االول اضافةً الى  خالل شهر تش
ــب (٢) طــــاقم  ــار ونص فحص(٩) آب
ــة طاقم  ــى صيان ــخ باالضافة ال ض
ضخ واحد ومن اهم هذه االبــــار (تل 
ــة/٤ ,  قرية كانيالن/١  علي/١ , خازوك
ــم الالجئني /١ ) باعماق تتراوح  , مخي
ــداً على توفير املياه  (٣٠ ـ ٢٥٠م) تأكي
ــة والقرى  ــة لالراضي الزراعي املطلوب
التي تقع بعيدة عن املياه السطحية.
ــة للمياه  ــعى الهيأة العام كما تس
ــا الفعال  ــالل دوره ــن خ ــة م اجلوفي
ــى توفير املياه للمواطنني  باحلرص عل
لالغراض املنزلية والزراعية باالضافة 
ــي محافظة  ــى ارواء احليوانات فف ال
ــت الهيأة جهودها   صالح الدين كثف
لتنشيط الوضع املائي  في احملافظة 

ــهر  ــاز (١٠) ابار خالل ش ــث مت اجن حي
ــة  مختلف ــاق  باعم االول  ــرين  تش
تتــرواح مابني (٩٦ ـ ١٤٤) م باالضافة 
الى فحص (٨) آبار ومن اهم هذه االبار  
ــف االبتدائية  ــة ام املضاي بئر مدرس
ــة حفر  ــود فرق ــق (١٤٤)م  بجه بعم
ــعبي / ــد الش (١٢٠) وبئر هيئة احلش
ــر .وكذلك تستمر  ــكر العاش املعس
ــاطاتها في محافظة  الهيأة في نش
ــر املياه  ــي توفي ــة  ف ــالء املقدس كرب
ــة وتوفير  ــي الزراعي ــة لالراض اجلوفي
احلصص املائية املطلوبة لها بجهود 
ــاز (٥)  ــر (١١٨) حيث مت اجن ــة حف فرق
ــرين االول  منها  ــهر تش آبار خالل ش
ــم /١٠  ــر رق ــهل اخلي ــركة س ــر ش بئ
ــم /١  ــى رق ــر املعل ــق (١٠٠)م وبئ بعم
ــي هذه اجلهود من  بعمق (١٢٠)م وتأت
ــل في املياه  ــد النقص احلاص اجل س

بالنسبة للمناطق التي تكون بعيدة 
ــتغالل  واس املائية  ــطحات  املس عن 
ــات  ــقي املزروع ــة  لس ــاه اجلوفي املي
ــى ومن ثم االحتياجات  بالدرجة االول
ــعت الهيأة العامة  ــرى ، كما س االخ
ــف جهودها  ــاه اجلوفية بتكثي للمي
ــر املياه  ــار لتوفي ــي محافظة االنب ف
ــاه  املي ــن  ع ــدة  البعي ــق  املناط ــي  ف

ــتخدامه لالغراض  ــطحية واس الس
ــة باالضافة الى  ــة والصناعي الزراعي
ــات . حيث بلغ عدد االبار  ارواء احليوان
ــار خالل  ــي احملافظة (٦) آب ــزة ف املنج
شهر تشرين االول وباعماق مختلفة 
ــني (١٥٠ ـ ٢٥٢)م منها بئري  ــراوح ب تت
ــر  ــة وبئ ــرة االبتدائي ــة الكس مدرس
محطة حتلية الهبارية  بعمق (٢٥٢)م 

ــا بجهود فرقة حفر (٦٣) .و  لكل منه
كذلك متكنت الهيأة بجهود عامليها 
ــي محافظة ديالى على توفير املياه  ف
للمحافظة لسد االحتياجات اآلنية  
ــني و لتوفير احلصص  ــة املواطن خلدم
املائية املطلوبة لالراضي الزراعية في 
ــة حيث مت اجناز (٨) آبار  مناطق متفرق
ــرين االول لعام ٢٠٢٠  خالل شهر تش
ــاق مختلفة  باعمـــ ــة  ــي احملافظ ف
ــرق احلـــفر (٧٣)و (٧٤) و(٥١)  بجهود ف
ــوكة  ــار بئر الش ــذه االب ــن اهم ه وم
ــى نصب  ــالم باالضافة ال ــر الس وبئ
ــد في احملافظة .و في  طاقم ضخ واح
ــركة  محافظة البصرة مت اجناز بئرش
ــروبات الغازية / البصرة  بغداد للمش
نفع خاص  بعمق (٢٥) م في احملافظة 
ــك  وذل  (٥٣) ــر  حف ــة  فرق ــود  وبجه

لالستخدامات اليومية اخملتلفة .

@fi˝���Å@ä˜i@HUQI@åv‰m@ÚÓœÏ¶a@ÍbÓ‡‹€@Úflb»€a@ÒdÓ:a
RPRP@‚b«@Âfl@fiÎ¸a@ÂÌäím@äËë

بغداد / البينة الجديدة
ــالكات  امل ان  ــارة  التج وزارة  ــت  اعلن
ــة التابع  ــايلو بعقوب ــي س ــة ف الفني
لفرع الشركة العامة لتجارة احلبوب 
ــة  وتصليح  ــزت صيان ــى اجن في ديال
ــايلو   ــة في معمل الس ــل احلنط نواق
ــا البلد  ــر به ــي مي ــروف الت ــم الض رغ
وبجهود استثنائة وبدون اي تكاليف 
ــال الصيانة  ــة صرفت على اعم مالي
ــراء بعض  ــتثناء ش ــح باس و التصلي
ــوق احمللية .   ــن الس ــواد اجلديدة  م امل
ــم  االعالمي  اكد ذلك في بيان للقس
ــركة املهندس  نقال عن مدير عام الش
ــي  عج ــن  عبدالرحم ــاري  االستش
طوفان .وقال ان اجلهد الهندسي بدء 
ــل ( BR١ ) من خالل  ــل الناق اوال بتبدي

املتضررة  ــة  القدمي ــل  ــح السالس فت
ــول مائة متر ، بعدها مت فتح راس  وبط
الناقل القدمي ومت انزاله من خالل رفعه 
ــطة بكرة الرفع التي ثبتت في  بواس

بسقف بناية الطابق الثالث  . واضاف 
ــل اجلديدة  ــك مت ربط السالس بعد ذل
ــكك احلديدية الوسطية و  وفتح الس
اجلانبية املتضررة واستبدالها باخرى 

ــرائها من االسواق احمللية  جديدة مت ش
ــب  ــا حس تثقيبه و  ــا  و مت تقطيعه
ــات املطلوبة . طوفان بني الى  القياس
ــي استفاد  ان اجلهد الفني والهندس
ــادة  ــن مب ــر املطاح ــف جتهي ــن توق م
ــن التجهيز  ــد االنتهاء م ــة بع احلنط
ــيرا  ــه الثامنة بالكامل ، مش للوجب
ــة و التصليح  ــى ان اعمال  الصيان ال
ــم مدير  ــبوعان . واختت ــتمرت اس اس
ــوب ان اعمال الصيانة  عام جتارة احلب
ــري نوع  ــملت كذلك امليزان اجلس ش
ــراف  ــن ) ومن خالل متابعة واش ( مول
ــي في مقر الشركة  القسم الهندس
ومت خالله اكمال صيانة منصة امليزان 
ــري و الذي استمر خالله العمل  اجلس

لساعات متاخرة من املساء.

الناصرية / البينة الجديدة
ــؤون  والش ــل  العم ــر  وزي ــه  ـ وجَّ
ــة الدكتور عادل الركابي  االجتماعي
ــي محافظة ذي  ــل ف ــام العم اقس
ــدمي فضلى اخلدمات للفئات  قار بتق
املستفيدة وتسهيل اجناز معامالت 
ــه  املراجعني.واكد الوزير خالل ترؤس
ــام  اقس ــؤولي  ــع مس م ــا  اجتماع
ــؤون االجتماعية في  ــل والش العم
ــد ضرورة  ــة امس االول االح احملافظ
ــل الوظيفي  ــلوك العم ان يكون س

ذا مصداقية ويتماشى مع القوانني 
ــددا على اهمية  ــول بها، مش املعم
ل  ــوءة لتحمُّ ــار العناصر الكف اختي
االقسام  املسؤولية.واضاف: وجهنا 
ــي  ــع مراجع ــن م ــل احلس بالتعام
ــاز معامالتهم  العمل واجن ــام  اقس
بالسرعة املمكنة وتطبيق القوانني 
ــى عدم  ــص عل ــي تن ــة الت واالنظم
ــيء  ــف املس ــع املوظ ــامح م التس
ــتخدام  ــيء اس ــن يس ــة م ومعاقب

وظيفته.

ÖaÜÃi@ø@CfiÏén€a@Âfl@ÜßaÎ@ıbö‘€aD@Ú‹ª@’‹�m@ÚÓ‹ÅaÜ€a
 بغداد / البينة اجلديدة 

ــة وزارة الداخلية  اطلقت وكال
االحد،  امس  الشرطة،  لشؤون 
ــن  م ــد  واحل ــاء  القض ــة  حمل
في  ــة  الوكال ــول.وذكرت  التس
ــي، ان «هذه احلملة  بيان صحف
باالشتراك  بغداد  انطلقت من 
مع مديرية شرطة بغداد ومراكز 

ــرطة التابعة لها بجانبي  الش
ــم  والرصافة،وقس ــرخ  الك
ــت،  االحداث».واضاف ــرطة  ش
ــدف الى  ــة ته ــذه احلمل ان «ه
ــول  القضاء على ظاهرة التس
ــكل  ــر بش ــدأت تنتش ــي ب الت
ــوارع العاصمة  ــي ش ــر ف كبي

والتقاطعات».

@fib‡«bi@ÊÎ˙ÜjÌ@ÚiÏ‘»i@Ï‹Ìbç@pb◊˝fl@Z@Òâbvn€a@lÏjy
@@Ú�‰ßa@›”aÏ„@|Ó‹ñmÎ@Ú„bÓï

@…fl@|flbén€a@‚Ü«Î@¥»uaäΩa@p˝flb»fl@ãb¨g@›ÓËéni@È� �uÏÌ@Ôib◊ä€a
ÚÁaå„Î@Òıb–ÿi@¥‰üaÏΩa@Íb£@·ËmbjuaÎ@aÎÖ˚Ì¸@ÂÌà€a@¥–√ÏΩa

عادل كاطع العكيلي 

ــوف أذكرها  ــعني أن أذكر معاناةً، كاملعاناة التي س ال يس
ــراء، وما  ــاب البطاقات احلم ــى أصح ــأُعرّج عل اآلن، إذ س
الذي دفع إلى تسميتم بهذا الوصف (أصحاب البطاقات 
ــميتهم بهذه الوصف ألنهم في  احلمراء)؟فقد جاءت تس
ــكرية االلزامية  فترة من فترات التحاقهم باخلدمة العس
ــكرية  ــريح) من اخلدمة العس ــوا (دفاتر تس ــذاك منح آن
ــريحة  ــراء اللون.ومن اجلدير ذكره أنَّ معاناة هذي الش حم
املهمة تكمن في مراجعاتهم اليومية، فهم ممنوعون من 
ــمولني باحلصة التموينية، وأُمور كثيرة  السفر، وغير مش
ت على  رِضَ

ــه: إنَّ هذه القيود التي فُ غير ذلك.وما نريد قول
أبناء هذه الشريحة املهمة من شرائح هذا اجملتمع، تفرض 
ــى احلكومة أن تنظر إلى حقوقهم، وإلى ما يعانون، وال  عل
ق أُمنيّات هؤالء  تبخسهم شيئًا من تلك احلقوق، وأن حتقّ
ــجناء  ــة الس ــمولهم بقانون مؤسس ــن بش املضطهدي

ومعاملتهم كأقرانهم من هذه الشريحة  .

البينة اجلديدة / علي شريف
ــل ركيزة اساسية في االقتصاد  ــعار (تربية نحل العس حتت ش
ــة محافظة  ــي مديرية زراع ــم الوقاية ف ــام قس ــي ) اق الوطن
ــراف دائرة  ــل وبالتعاون مع جمعية النحالني البابليني وباش باب
ــنوي للنحالني  ــة املزروعات في وزارة الزراعة ( امللتقى الس وقاي
ــني ). وحضر امللتقى الذي اقيم على قاعة اعالم املديرية   البابلي
ــعمي وعلي  مدير زراعة بابل املهندس صالح مهدي عبيد اجلش
كاظم عبيس وكيل مدير الزراعة ورئيس قسم النحل في دائرة 
ــاتذة اجلامعات في احملافظة وعدد  وقاية املزروعات وعدد من اس
ــدد من نحالي احملافظة اضافة  ــؤون النحل وع من املهتمني بش
ــبي قسم الوقاية في مديرية زراعة احملافظة  الى رئيس ومنتس
ــب مديرزراعة  ــي املديرية. ورح ــام ف ــؤولي االقس وعدد من مس
ــعمي بكافة احلضور متمنيا  ــل املهدس صالح مهدي اجلش باب
للملتقى ان يحقق االهداف التي اقيم من اجله لرفع واقع تربية 
ــتعرض علي يوسف  ــن.ثم اس النحل في احملافظة نحو االحس
احلسني رئيس قسم الوقاية واقع تربية النحل في احملافظة من 
ــل كما تطرق  حيث عدد النحالني وانتاجية احملافظة من العس
ــا افات النحل  ــي تواجه النحالني ومنه ــاكل الت الى اهم املش
ــرض تعفن احلضنة)  ــو اخلضير/ م ــر / الفاروا /اب ــور االحم (الزنب
ــة الغطاء النباتي  ــويقية وقل ــة الى عدم توفر منافذ تس اضاف
ــم النحل في دائرة  ــر مختبر للنحل. وبني رئيس قس وعدم توف
ــات عديدة وهي قيد  ــة املزروعات: ان الدائرة قدمت مقترح وقاي
ــمية عليها لدعم النحالني منها  ــتحصال املوافقات الرس اس
ــعار رمزية  ــهيل اجراءات احلصول على اجازة املنحل وباس تس
ــات وانتاج امللكات  ــخيص االف اضافة الى فتح مختبرات لتش
ــتيراد اخلارجي ملنتجات  ــة العديد من الدورات ومنع االس واقام
ــاكلهم  ــل. ثم مت فتح باب النقاش للنحالني لعرض مش العس
من اجل اتخاذ افضل السبل حللها واخلروج بعدة توصيات يتم 

رفعها الى اجلهات العليا اليجاد احللول الالزمة لها .

ــم  /قاس ــدة  اجلدي ــة  البين
حوشي

الصحة  ــر  وزي ــيد  الس اطلع 
ــن  حس ــور  الدكت ــة  والبيئ
ــاعات  بس التميمي  ــد  محم
ــاء  ــل مس ــن اللي ــرة م متاخ
اليوم االحد املوافق ٨ تشرين 
ــل  ــى املراح ــي ٢٠٢٠ عل الثان
ــروع  مش ــاز  الجن ــة  النهائي
ــي مدينة  ــوارئ اجلديد ف الط
ــرير ،  ــعة ٤٠ س ــب وبس الط
ــيد الوزير قرب اجناز  واكد الس

املركز والذي سيتم جتهيزه من 
ــوزارة  باحدث االجهزة  قبل ال
ــة  اخلدم ــل  ليدخ ــة  الطبي
ــت ممكن  ــرب وق ــة باق الطبي
ــني الكرام ،   ــة للمواطن خدم
ــيادته على مراحل  واطلع س
اجناز املركز  واهم االحتياجات 
ــريع االجناز وحل  الالزمة لتس
ــير  ــات التي تواجه س املعوق
ــرعة االجناز  العمل موعزا بس

خدمة للصالح العام .

ıaä‡ßa@pb”b�j€a@lbzïc

@ÒäÅbnfl@pb«béi@…‹�Ì@Ú˜Ój€aÎ@Úzñ€a@äÌãÎ
@ Îäífl@ãb¨¸@Ú˜ÌbË‰€a@›yaäΩa@Û‹«@›Ó‹€a@Âfl

@äÌäç@TP@Ú»éiÎ@k�€a@Ú‰ÌÜfl@ø@ÜÌÜ¶a@¯ÌâaÏ�€a

@Ï‰é€a@Û‘n‹Ωa@·Ó‘m@Z›ibi@Ú«aâã
¥Ó‹ibj€a@¥€bz‰‹€

بغداد / البينة اجلديدة

ــة  العام ــركة  الش ــت  بحثـ
ــدى  إح ــة  اإللكتروني ــة  لألنظم
ــركات وزارة الصناعة واملعادن  ش
ــترك مع وزارة  آفاق التعاون املش

الكهربـاء .
ــارة مدير عام  ــاء ذلك خالل زي جـ
ــد  أحمـ ــدس   املهن ــركة  الش
وزارة  ــر  مق ــى  إل ــي   الكعبـ
ــيد  ــع الس ــاءه م ــاء ولق الكهرب
ــؤون  ــاء لش ــل وزارة الكهرب وكي

ــرى  ج ــث  حي ــع  والتوزي ــل  النق
ــركة  الش ــات  إمكاني ــرض  ع
اإللكترونية  ــة  لألنظم ــة  العام
ــاريع الكهربائية  في مجال املش
ــيطرة  الس ــات  ومنظوم
ــات  وااللكتروني ــاالت  واالتص
ــي  الصناعية والتأهيل الهندس
ــة واإلدارة  ــاج البرامج واألمتت وإنت
ــي  الكعب ــني  وب ــة  اإللكتروني
ــركته لتقدمي كافة  إستعداد ش
اخلدمات وتوفير اإلمكانيات التي 

حتتاجها وزارة الكهربـاء .

البينة اجلديدة / حسن املوسوي
أعلنـت الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي إحدى شركات 
ــة بها فـي (  ــاز كافة األعمال املكلف ــادن عن إجن ــة واملع وزارة الصناع
ــكل مباشر من  ـــر ذراع دجلـة احلديـدي ) والذي يتم تنفيذه بش جس
قبل مديرية طرق وجسور بغـداد .وأوضـح مدير عام الشركة املهندس 
ــب اإلعالمي في  ــي تصريح للمكت ــن علـي أحمـد : ف ــيـف الديـ : س
ــي قامت بإجراء  ــم اخملتبرات والتفتيش الهندس الوزارة بأن كوادر قس
ــة والكيميائية وحتديد نوع املعادن ومطابقتها  الفحوصات الفيزيائي
ــروع قبل البدء بأعمال تقطيع  للمواصفات الفنية املعتمدة في املش
ــا بإجراء  ــة باإلضافة إلى قيامه ــع احلديدي ــد واملقاط ــع الرواف وتصني
ــالك  ــات املوقعية بدءاً من إختبار اللحامني في مطابقة أس الفحوص
ــات البصرية  ــدن وإجراء الفحوص ــع نوع املع ــتخدمة م اللحام املس
ــذة لوصالت  ــية واألصباغ الناف ــق املغناطيس ــات بالدقائ والفحوص
ــداً ان جميع  ــالء ، مؤك ــمك الط ــال فحص س ــاءاً بأعم ــام إنته اللح
ــتخدمة  ــية املس ــب املواصفة القياس فحوصات اللحام تكون حس
ــم اخملتبرات  ــع الروافد ( AWS D١٫٥ ) و ( BS٥٤٠٠ ) أذ أن قس ــي تصني ف
ــدات وميتلك كادر  ــي مجهز بأحدث األجهزة واملع والتفتيش الهندس
ــات  ــة ووفقاً للقياس ــات بدقة عالي ــراء الفحوص ــدرب ومؤهل إلج م
واملواصفات العاملية كما وميتلك كادر مدرب ومخول للمستوى الثاني 

والثالث من اجلمعية األمريكية للفحوصات الالأتالفيـة .

@Ú�‡ƒ„ˇ€@Ú�flb»€a@Ú�◊äí€a
@ÒâaãÎ@…�fl@s�zjm@Ú�Ó„Î6ÿ€¸a
⁄ä�níΩa@ÊÎb�»n€a@÷b�œe@ıbiäËÿ€a

@Ô�çÜ‰:a@›�ÓÁdn€aÎ@ó�z–‹€@Ú�flb»€a@Ú�◊äí€a
@Ü�ÌÜßa@Ú�‹uÖ@ aâá@ä�éu@Ô�œ@b�:b‡«c@›�‡ÿm

البينة اجلديدة / وسام جنم

ــبوعي  االس ــه  برنامج ــن  ضم
ــديد على  وفي إطار احلرص الش
ــني  باملواطن ــه  لقاءآت ــة  متابع
ــي  احلقوق ــواء  الل ــل  يواص
ــرطة  ــماعيل كرمي مدير  ش اس
ــى  عل ــة  الرصاف  / ــداد  بغ
املواطنني  ــع  ــر م املباش اللقاء 
ــني  اثن ــوم  كل  ي ــبني  واملنتس
ــتماع  واإلس ــبوع   االس ــن  م
ــكاوى  والش ــات  الطلب ــى  إل
ــبة لها  ــول املناس ــاد احلل إليج
ــم  امامه ــات  العقب ــل  وتذلي
ــط والتعليمات  ــن الضواب ضم
ــة ، حيث وجه  ــر القانوني واألط
السيد  الكريطي كافة الدوائر 
العالقة مبتابعة  ذات  واألقسام 
ــكاوى والطلبات  املقدمة  الش
ــبني  واملنتس ــني  للمواطن
ــرعة  ــى وجه الس ــا عل وامتامه
ــط والتعليمات  ــن الضواب ضم

والسياقات القانونية.

Èmeıb‘€@›ïaÏÌ@Ô�Ìäÿ€a@·Ìä◊@›Ó«b8a@Ô”Ï‘ßa@ıaÏ‹€a@Úœbïä€a@@ÖaÜÃi@Úüäë@äÌÜfl
·Ë‹◊bífl@Û‹«@ ˝ü¸aÎ@¥‰üaÏΩa@…fl@
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جريدة يومية سياسية عامة  ال ترتبط بحزب او حر كة او اية جهة دينية او سياسية

أسسها الراحل  

ÚÓ8ä€a@7À@äib»Ωa@÷˝Àg@ÚÓ‡Ác@Ü◊˚Ì@Ô‡√bÿ€a@NN@@ÒÖâÏnéΩa@…ˆböj‹€@Úñyb–€a@pa5nÇΩa@ıbí„g@Û‹«@�aÖÜífl
Új‘mäfl@paâbÌã@Â«@—íÿÌÎ@Äbn–„¸b�i@ÈnjÀâ@ÔçÏj‹z‹€@5»Ì@ÖÏ»é€a@ÜœÏ€a

ÂÌäÅ�a@ó•@pbybé∂@›ÅÜn„@¸Z@ÔçÏj‹ßa@Ú€b”g@Ô«béfl@Âfl@È–”Ïfl@Â‹»Ì@Ú‡ÿßa

ــاعي  ــة الوطني، امس اإلثنني، موقفه من مس ــن تيار احلكم أعل
ــي، فيما اكد أنه ال  ــة رئيس مجلس النواب محمد احللبوس إقال
ــمي  ــص اآلخرين.وقال املتحدث الرس ــاحات تخ يتدخل في مس
ــار احلكمة، نوفل أبو رغيف ، إن موضوع اقالة رئيس مجلس  لتي
ــية بوجود أو  ــي، منوط بالدرجة االساس النواب محمد احللبوس
ــق) بهذا املوقع،  ــاق او اجماع الكتل (صاحبة احل ــدم وجود اتف ع
ــاحات تخص  ــداً أن تيار احلكمة ال يقبل ان يتدخل في مس مؤك
االخرين.وأضاف أبو رغيف، أن من الواضح في املشهد السياسي 
ــتحقاق وطني  ــة مجلس النواب هو اس العراقي، ان موقع رئاس
لـ(مكون كرمي) ومن االولوية أن يكون أبناء هذا املكون هم األجدر 
واألقدر واألولى برسم وحتديد مصاحلهم بهذا السياق.وتابع لكل 
ــوة يكون فيها  ــة مع أية خط ــا في النهاي ــادث حديث ولكنن ح
ــتوى  ــيء على املس ــاع، وإلى هذه اللحظة ال يبدو هناك ش إجم
ــاهد في وسائل االعالم والسوشيال  اجلدي أكثر مما نسمع ونش
ــراً.وأردف القول  ــث عن هذا االمر ما زال مبك ــا، ولذلك احلدي ميدي
ــاحة املكون الكرمي  ــج املوضوع فإنه يبقى في س ــى إذا نض وحت
الذي له حق اإلختيار في من ميثله في هذا االستحقاق الوطني، 
مؤكداً ان تيار احلكمة ال يرى مصلحة في هذا الظرف أن ينسحب 
ــاجالت او مناكفات،  ــة مس ــية الى أي ــد او الكتل السياس البل

ويبقى العمل الدميقراطي مكفوالً ومضموناً وحقاً للجميع.

ــوزراء مصطفى  ــس ال ــد رئي   أك
ــة إغالق  ــى أهمي ــي ، عل الكاظم
ــدداً  ــمية، مش ــر غير الرس املعاب
ــاء اخملتبرات الفاحصة  على إنش
ــتوردة وإخضاعها  للبضائع املس
إلى محددات عمل اجلهاز املركزي 
ــيطرة النوعية. ــس والس للتقيي

وقال إعالم هيئة املنافذ احلدودية ، 
إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
ــي مكتبه،  ــى ف ــي التق الكاظم
رئيس هيئة املنافذ احلدودية اللواء 
ــة  ــي ملناقش ــان الوائل ــر عدن عم
ــع ذات الصلة بعمل  عدة مواضي
ــة، مبيناً أن اللقاء  املنافذ احلدودي
ــار املنافذ  ــة إعم ــد على أهمي أك
احلدودية لتكون واجهة حضارية، 
ــوادر  الك ــبة  محاس ــك  وكذل
ــراءات  اإلج ــاذ  واتخ ــدة  الفاس
ــة بحقهم.وأكد  القانونية الالزم
ــب البيان، على  الكاظمي، بحس
أهمية إغالق املعابر غير الرسمية 
ــلبيات على  ــن س ــكله م ملا تش
الوطني وحماية  ــاد  االقتص واقع 
ــل  ــك العم ــي، وكذل ــج احملل املنت
ــاء اخملتبرات الفاحصة  على إنش
ــتوردة وإخضاعها  للبضائع املس
إلى محددات عمل اجلهاز املركزي 

ــيطرة النوعية،  ــس والس للتقيي
ــترك  املش ــيق  التنس ــة  وأهمي
ــي املنافذ  ــر العاملة ف بني الدوائ
احلدودية للحصول على التكامل 
ــن األداء مما ينعكس إيجاباً  وحس
ــة  ــرادات الداعم ــق اإلي ــي حتقي ف
ــة  ــة ومكافح االحتادي ــة  للموازن
باملال  ــدر  واله والتزوير  ــب  التهري

ــتعرض الوائلي  ــدوره، اس العام.ب
ــراءات املتخذة لتعزيز الواقع  اإلج
ــة  احلدودي ــذ  املناف ــي  ف ــي  األمن
ــس الوزراء  ــذ توجيهات رئي وتنفي
ــاً  ــاً أمني ــكل واقع ــا ش ــك مم بذل
ــة الدولة في  ــرض هيب ــس ف عك
ــى دور  ــيراً إل ــة، مش ــذ كاف املناف
ــي  ــه ف ــادي ومالكات ــة الري الهيئ

ــتراتيجية محكمة  اس ــق  تطبي
أداء  ــي  ف ــيطرة  للس ــة  ومدروس
ــا الرقابي  ــا وتفعيل دوره مهامه
ــك  ــس ذل ــا انعك ــي مم والتدقيق
ــن اخملالفات  ــط العديد م في ضب
ــة  احلكومي ــرادات  اإلي ــم  وتعظي
ــة  االقتصادي ــة  األزم ــي  لتخط

الراهنة.
كشفت هيئة النزاهة، امس االثنني، نتائج حترياتها األولية بشأن 
ــارع املصورين بالديوانية، مؤكدة ان  تأهيل اجلزرة الوسطيَّة لش
ــروط الفنيَّة،  ــر املواصفات والش العمل غير منجز ويفتقر أليس
ــتعملة وأعمدة الكهرباء ربطت دون  ااستخدمت فيه مواد مس
عازل.وقال بيان للهيئة ، بعيد استجابتها السريعة ملا أثير حول 
ــروع تأهيل اجلزرة الوسطيَّة لشارع املصورين في محافظة  مش
ــاد ومخالفاتٍ للشروط الفنيَّة وتأليف  الديوانيَّة من مزاعم فس
فريق عمل؛ للوقوف على تلك املزاعم والتوجه السريع إلى موقع 
العمل.واوضح البيان، أن مكتب حتقيق الهيئة في احملافظة، وفي 
ــه إلى أن مديريَّة  ــن إجراءات فريقه، أكد توصل ــرض حديثه ع مع
ــعبة احلدائق واملتنزهات قامت بالعمل على  بلديَّة الديوانيَّة ش
تأهيل اجلزرة الوسطيَّة لشارع املصورين الكائن في مركز مدينة 
ــى أن العمل غير  ــى أن حتريات الفريق قادت إل ــة، الفتاً إل الديوانيَّ
ــروط الفنيَّة.وتابع أن  ــر املواصفات والش ــز ويفتقر إلى أيس منج
ــا الطابوق، وأن  ــتعملة، ومنه ــتخدام مواد مس الفريق رصد اس
ــتخدم عبارة عن قطع صغيرةٍ وأنصاف، وأنه مكدس  احلجر املس
مقابل بناية احملافظة القدمية، فيما الحظ أن أعمدة اإلنارة التي 
ــتخدم فيها  ــدون حدل وصبة أرضية، ولم يس ــا مثبتة ب مت صبه
ــكل  ــع للرطوبة، حيث كان التثبيت على األرض الترابيَّة بش مان
ــم).وأضاف إن الفريق  ــر، وأن حجم الصبة ال يتجاوز (١٥ س مباش
ــة الديوانيَّة؛ للتحري عن  ــك إلى مقر مديريَّة بلديَّ انتقل بعد ذل
ــة الصرف تبني عدم  ــالغ، وبعد االطالع على معامل موضوع الب
ــراء ووصالً  ــف معد لتنفيذ العمل وأن هناك طلب ش وجود كش
ــق أوصى بإيداع  ــريا الى أن الفري ــراء حجر حالن قجم، مش لش
ــتندات اإلخراح  املعلومات املرصودة والتحريات األوليَّة رفقة مس
ــري والضبط  ــعبة التح ــراء لدى ش ــتمارات الش ووصوالت واس
القضائي في املكتب؛ بغية اتخاذ اإلجراءات القانونيَّـة الالزمة.
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بغداد /

  أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد احللبوسي، أهمية 
ــعودية،  ــة العراقية – الس ــة البرملاني ــل جلنة الصداق تفعي
ــيق املواقف الدولية واإلسالمية والعربية  مشدداً على تنس
واآلسيوية.وقال مكتب احللبوسي ، إن رئيس مجلس النواب 
ــاء اجمللس  ــس االول، أعض ــتقبل، ام ــي اس ــد احللبوس محم
ــعودي، الذي يعقد اجتماعاته في  ــيقي العراقي الس التنس
ــان النيابية  ــاء اللج ــة بغداد، بحضور عددٍ من رؤس العاصم
ــاً أن اللقاء  ــوزراء  حميد الغزي، مبين ــني العام جمللس ال واألم
ــني البلدين،  ــرات التفاهم املوقَّعة ب ــات ومذك ــش اتفاقي ناق
ــف اجملاالت.وأكد  ــترك في مختل ــيع آفاق التعاون املش وتوس
ــريعية لتعزيز عمل اجمللس  ــي، دعمَ السلطة التش احللبوس
ــهم في تنفيذ خططه على أرض الواقع  التنسيقي، مبا يس
ــعبني الشقيقني، مشيراً إلى  وفقاً للمصالح املتبادلة للش
ــتركة، والعمل  أهمية تفعيل جلنة الصداقة البرملانية املش
على تنسيق املواقف في احملافل البرملانية الدولية واإلسالمية 
والعربية واآلسيوية.من جهته، عبَّر الوفد عن رغبة اململكة 
ــاح والتعاون مع  ــى االنفت ــعودية وحرصها عل ــة الس العربي
ــتكون  ــاالت كافة، مؤكدين بأنَّ هذه الزيارة س العراق في اجمل
متهيداً لزيارات رسمية أخرى.ونقل الوفد السعودي، بحسب 
ــي العهد ورئيس مجلس  ــعودي وول البيان، حتيات امللك الس
ــه لقيادة  الخير حتيات الَ ــا حمَّ ــي، كم ــى احللبوس ــورى إل الش
ــعبها.وضم الوفد السعودي كالً من وزير البيئة  اململكة وش
واملياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، ووزير الصناعة والثروة 
ــة للتجارة  ــظ الهيئة العام ــدر اخلريف، ومحاف ــة بن املعدني
ــر الطاقة عابد  ــل وزي ــن احلربي، ووكي ــة عبد الرحم اخلارجي
ــيد عايض العتيبي،  ــعدون، ووكيل وزارة االستثمار الس الس
ــعودية صالح  ــادرات الس ــام لهيئة تنمية الص ــني الع واألم
ــعودية لدى العراق  ــفير اململكة العربية الس السلمي، وس

عبد العزيز الشمري.

بغداد /

ــن مترير قانون  ــتحدد موقفها م ــس االثنني، أنها س ــة النيابية، ام ــة املالي ــدت اللجن   أك
االقتراض بعد إجراء لقاءات مهمة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير التخطيط 
ــى الكتاب،  ــزي مصطف ــظ البنك املرك ــالوي ومحاف ــر املالية علي ع ــم ووزي ــد النج خال
ملناقشة القروض ومشروع موازنة ٢٠٢١.وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إنه بعد القراءة 
ــاءات املهمة مع رئيس  ــت اللجنة بإجراء جملة من اللق ــة لقانون االقتراض، طالب الثاني
ــك املركزي ملعرفة خطة احلكومة لتبني  ــوزراء ووزيري املالية والتخطيط ومحافظ البن ال
االصالحات االقتصادية.وأضاف كوجر في تصريح ، أنه ستتم مناقشة القروض ومشروع 
موازنة ٢٠٢١، بعد ذلك سنحدد موقفنا في اللجنة من مترير قانون االقتراض.جدير بالذكر 
ــراءة الثانية لقانون متويل العجز املالي  ــة عقدها ، الق أن مجلس النواب أنهى، في جلس

(االقتراض)، فيما يخلو جدول أعمال جلسة اليوم من التصويت على القانون.

بغداد /

بغداد /

‘Ê—Ö—;∫;Ô\Ö ë’\;ÎÑÉ’\;ÿÊë•;œÁÊâh;k]Ë÷⁄¡;–˜�›\;U;Ï¡\Ñá’\
ــت وزارة الزراعة، امس االثنني،    أعلن
ــويق محصول  ــالق عمليات تس انط
الذرة الصفراء في محافظة كركوك، 
ابتداءً من اليوم وحتى األول من شهر 
ايار املقبل، متوقعة انتاج قرابة ٢٥٠ 

ــن احملصول.وقال املتحدث  ألف طن م
ــف ، إن  ــد الناي ــوزارة حمي ــم ال باس
أكملت استعداداتها  زراعة كركوك 
ــويق  ــم التس ــل إجناح موس ــن أج م
ــني  ــن الفالح ــاء ع ــف األعب وتخفي
ــرعة التسويق،  واملزارعني وضمان س

مؤكداً على أهمية التعاون والتكاتف 
ــكلة حلملة  بني جميع اللجان املش
ــة أو  ــت الفني ــواء كان ــويق س التس
ــم حصاد  األمنية لغرض إجناح موس
وتسويق محصول الذرة الصفراء في 
ــاف النايف، أن محافظ  كركوك.وأض

ــاً ضم مدير  ــرأس اجتماع كركوك ت
ــس اجلمعيات  ورئي ــوك  ــة كرك زراع
ــركة ما بني  الفالحية وممثلني عن ش
ــركة  ــة للبذور والش ــن العام النهري
ــذور، فضالً عن  ــاج الب العراقية إلنت
ــن  ــويق م ــة بالتس ــات اخملتص اجله

ــة  ــتعدادات الالزم ــع االس ــل وض أج
ــويق، مشيراً  لعملية احلصاد والتس
ــرورة إجناحها فضالً عن تالفي  إلى ض
ــن  م ــة  الفني ــاكل  واملش ــر  التأخي
ــاحات إضافية  ــص س خالل تخصي

للتسويق في عموم احملافظة.

ــاق مع  ــن االتف ــة ع ــود ألي ني    وال وج
ــة ال  ــى اجنبي ــة او حت ــركات عربي ش
تصل الى املستوى العالي من اخلبرات 
ــوزارة ان ارادت ان  ــي املوانئ.وبني، أن ال ف
ــركة دايو  ــاء بدون ش ــار بناء املين تخت
ــة  ــركات الصيني ــى الش ال ــتتجه  س
واليونانية وعلى اكثر حتديد الشركات 
ــث وزير  ــأن آخر بح ــة. وفي ش الصيني
املالية علي عبد األمير عالوي، التعاون 
ــيقي  ــترك مع وفد اجمللس التنس املش
السعودي.وذكر املكتب اإلعالمي لوزير 
ــتقبل امس  املالية ، أن وزير املالية، اس
ــيق السعودي  االول، وفد اجمللس التنس
ــد اجتماعاته في  ــيبدأ بعق ــذي س وال
العاصمة بغداد.وأضاف، أن الوزير رحب 
ــعودي  ــاء بالوفد الس ــة اللق ــي بداي ف
ــا  القضاي ــض  ببع ــث  التباح ــرى  وج
ــتثمار  ــال االقتصاد واالس اخلاصة مبج
ــعودية.  ــات الثنائية مع الس واالتفاقي
ــر املالية علي  ــأن آخر بحث وزي وفي ش
ــترك  ــر عالوي، التعاون املش عبد األمي
ــيقي السعودي. مع وفد اجمللس التنس

ــر املالية ،  ــب اإلعالمي لوزي وذكر املكت
ــس االول،  ــتقبل ام ــر املالية، اس أن وزي
ــعودي  الس ــيق  التنس ــس  اجملل ــد  وف
ــد اجتماعاته في  ــيبدأ بعق ــذي س وال
العاصمة بغداد.وأضاف، أن الوزير رحب 
ــعودي  ــاء بالوفد الس ــة اللق ــي بداي ف
ــا  القضاي ــض  ببع ــث  التباح ــرى  وج
ــتثمار  ــال االقتصاد واالس اخلاصة مبج
واالتفاقيات الثنائية مع السعودية. من 
جانب آخر اجتمع رئيس مجلس الوزراء 
ــي، واللجنة املالية  مصطفى الكاظم
ــة قانون متويل العجز  النيابية، ملناقش
ــاء  ــور اعـض ــراض) بحض ــي (االقت املال
ــة  ــة ملناقـش ــة النيابي ــة املالي اللجن
ــة ٢٠٢١. وفي  ــون االقـتراض وموازن قان
ــي  ــف السياس ــورات ايضا كش التط
ــيناريو  ــتقل وائل احلازم ، عن الس املس
احملتمل ما بعد سحب الثقة عن رئيس 
البرملان محمد احللبوسي.وقال احلازم ، 
قانونياً اذا جنحت عملية سحب الثقة 
ــة  ــتكون رئاس ــن رئيس البرملان فس ع
مجلس النواب بيد النائب االول حسن 

ــد قادة  ــا واجهنا اح ــي وحينم الكعب
ــك اجاب بأن هذا  اجلبهة العراقية بذل
ــي  ــر ليس مهم وان اقالة احللبوس االم
ــة  ــي اجلبه ــوة ف ــاف أن االخ اهم.وأض
ــي االطاحة  ــية ه ــم االساس مهمته
باحللبوسي حتى لو كلف ذلك خسارة 
املكون السني ملنصب رئاسة مجلس 
النواب. من جانب آخربدأ رئيس حكومة 
إقليم كردستان، مسرور بارزاني، امس 
اإلثنني، جولة أوروبية تشمل عدة دول، 
ــن بينها توطيد  ــث عدة ملفات م لبح
ــال التجاري  ــة في اجمل ــط الثنائي الرواب
ــب االعالمي  ــر املكت ــادي. وذك واالقتص
لرئيس حكومة كردستان ، ان بارزاني، 
ــل، للقيام بجولة  ــادر العاصمة أربي غ
ــدة دول، وبدأ جولته  ــمل ع أوروبية تش
ــمي، حيث  األوروبية على رأس وفد رس
ــع كبار  ــلة لقاءات م ــيعقد سلس س
ــذه الدول  ــني في ه ــؤولني األوروبي املس
للتباحث معهم بشأن تعزيز العالقات 
ــى توطيد  ــية، باإلضافة إل الدبلوماس
ــط الثنائية في مجاالت أخرى وال  الرواب

ــيما في اجملال التجاري واالقتصادي.  س
ــأن احمللي أكد النائب منصور  وفي الش
ــون  ــني، ان قان ــس اإلثن ــي، ام البعيج
ــة كبير  ــدم من احلكوم ــراض املق االقت
ــق عليه مجلس  ــن ان يواف جدا والميك
ــل بها من  ــواب بصيغته التي ارس الن
قبل احلكومة دون ان يتم عليه تعديل 
كبير داخل اللجنة املالية حتى يصوت 

إن   ، ــي،  البعيج ــال  البرملان.وق ــه  علي
ــن احلكومة  ــون االقتراض املقدم م قان
مبالغ فيه كثيرا وسيسير بالبلد نحو 
ــال لذلك  ــون لعدة اجي ــل بالدي التكب
الميكن ان يتم املوافقة عليه وسنعمل 
ــب  ــض االقتراض ملايناس ــى تخفي عل
ــب  ــة الروات ــه لتغطي ــة الفعلي احلاج

واالمور االساسية للبلد.

ــة على زيادة  ــة، عن املوافق ــت وزارة التربي    اعلن
ــد الفنون  ــتيعابية ملعاه الطاقة االس

ان  ــوزارة  ال ــت  اجلميلة.وقال
ــد  ــي حمي ــة عل ــر التربي وزي

ــق امس االول  ــي واف الدليم
ــد ، على زيادة الطاقة  األح
ــام  ألقس ــتيعابية  االس
ــة  ــون اجلميل ــد الفن معاه

ــة  ــات  الدراس ــني والبن للبن
ــي  ــام الدراس ــة ، للع الصباحي

ــاف ان الوزارة ابلغت  ٢٠٢٠ – ٢٠٢١. واض
عبة املعاهد التابعة  ــام االعداد والتدريب  شُ أقس

ــة للتربية في احملافظات (بغداد  للمديريات العام
ــى والثالثة ، الرصافة األولى ، نينوى ،  الكرخ األول
البصرة ، االنبار ، صالح الدين ، كركوك ، 
ديالى ، واسط ، النجف األشرف 
ــية ، ذي قار) ، بزيادة  ، القادس
الطاقة االستيعابية بواقع 
الب لكل قسم في  (١٠) طُ
ــون اجلميلة   ــد الفن معاه
ــة  الصباحي ــة  الدراس
ــد  ــك بع ــم ذل ــى ان يت ، عل
ــتية  ــر اإلمكانيات اللوجس توف
املتمثلة بـ(القاعات الدراسية واملالكات 

التدريسية فضالً عن األثاث املدرسي).

ــم رئيس  ــدث باس ــالل، املتح ــد مال ط ــد أحم أك
ــي، االثنني، أن  ــوزراء مصطفى الكاظم مجلس ال
ــع إلى تصويت البرملان على قانون  احلكومة تتطل
ــل للبدء  ــس املقب ــي اخلمي ــز املال ــة العج تغطي
بإطالق رواتب املوظفني.وقال مال طالل في تغريدة 
ــعور  ــر أجواء إيجابية غلب عليها الش على توتي
باملسؤولية املشتركة سادت لقاء رئيس مجلس 
ــاء  ــس وأعض ــي برئي ــى الكاظم ــوزراء مصطف ال
ــاً أن قوت املوظف  ــة النيابية، مبين اللجنة املالي
ــترك. ــريعا كان هو الهمّ املش وضرورة تأمينه س

ــى قانون تغطية  ــع إلى التصويت عل وتابع نتطل
العجز املالي اخلميس املقبل للبدء بإطالق رواتب 

املوظفني.
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بغداد /

تتمة 
ص «١»

رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

ــعد كمبش، امس  ــني س ــوان الوقف الس ــد رئيس دي أك
ــائر العراقية في  ــني، على الدور الذي تقوم به العش االثن
وأد الفتنة واحلفاظ على األراضي من الهجمات اإلرهابية، 
ــيج اجملتمعي العراقي  ــدداً على ضرورة تقوية النس مش
ــب اإلعالمي لكمبش  ــكار املتطرفة.وقال املكت ونبذ األف
ــعد كمبش استقبل  ــني س ، إن رئيس ديوان الوقف الس
الشيخ عامر حبيب اخليزران أمير قبيلة العزة في العراق 
ــب البيان،  ــن القضايا.وأكد كمبش، بحس لبحث عدد م
على الدور الذي تقوم به العشائر العراقية في وأد الفتنة 
ــى األراضي من الهجمات اإلرهابية من خالل  واحلفاظ عل

دفاعها عن األرض والعرض.
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كاردو كامريان يلتحق بشباب 
العراق َّـ الدوحة

أثبتت الفحوصات الطبية، إصابة العبي 
ــرة  ــد الزه ــالء عب ــي، ع ــب العراق املنتخ

وحسني علي، بفيروس كورونا املستجد.
ــل  ــب، باس ــر اإلداري للمنتخ ــال املدي وق
ــات أكدت إصابة  ــس، إن الفحوص كوركي
الثنائي، بعد فحص الفريق بكامله أمس 

ــيرا إلى أنهما «دخال احلجر  السبت، مش
املنزلي».

ــنيْ خضعا  ــس، أن الالعب ــح كوركي وأوض
ــدت إصابتهما  ــة، وتأك ــات ثاني لفحوص

بالفيروس».
ــدة، وال توجد  ــاف: «إنهما بحالة جي وأض

عليهما أي أعراض».

ــا املنتخب في  ــن يرافق ــان ل وزاد: «الالعب
املباراتني الوديتني أمام األردن وأوزبكستان، 

حيث ستغادر البعثة صباح غد».
وأمت: «الفريق سيغادر دون إضافة أي العب 
ــدرب كاتانيتش  ــل امل ــث فضّ ــد، حي جدي
البقاء على قائمته املعلنة املؤلفة من ٢٢ 

العبا».

ــراق  الع ــب  منتخ ــتعد  يس
ــلوفيني  الس ــادة  بقي
ستريشكو كاتانيتش، خلوض 
وديتي األردن وأوزبكستان في 
ــه  ــن حتضيرات ــارات، ضم اإلم
ــيوية  اآلس ــات  للتصفي
ــتأنف  التي ستس ــة  املزدوج

بداية العام املقبل.
وبدأ العد التنازلي للمباريات 
الـ٣ املتبقية لتصفيات كأس 
ــم ٢٠٢٢، وبدأ املنتخب  العال
ــي العاصمة بغداد،  جتمعه ف
وسيغادر غد االثنني إلى دبي، 
ــني الذين  ــة من الالعب بقائم
ــوا حتت  ــبق لهم وأن عمل س
ــتثناء العب  قيادة املدرب باس
واحد أو اثنني متت إضافتهما.

على حظوظ منتخب العراق 
في التأهل للمرحلة النهائية 

من التصفيات:
ثائر أحمد

أكد املدرب القدير ثائر أحمد، 
ــت  ــب ليس ــة املنتخ ن مهم
ــتحيلة،  مس وال  ــهلة  س
ــروف التي مر  ــد تكون الظ وق
ــة كورونا  ــبب جائح بها بس

صعبة بعض الشيء مقارنة 
ــرى،  ــات األخ ــة املنتخب ببقي
التي عانت من اجلائحة أيضا 
لكن إعداد املنتخبات األخرى 
التحضير  ــرت  وباش ــل  أفض

بوقت مبكر.
وبني أن مباراة هوجن كوجن تعد 
ــمة ومهمة، وأن  مباراة حاس
ــيمنح  ــا س ــوز بنتيجته الف
ــبة كبيرة جدا  املنتخب نس
ــدور النهائي  ــن الوصول لل م
أن  ــا  الفت ــات،  التصفي ــن  م
ــهال  ــوجن لم يكن س ــوجن ك ه
ــي يجب  ــه وبالتال ــي ملعب ف

االهتمام باملباراة.
ــة التي أعلن  ــد أن القائم وأك
ــع  ــة م ــدرب مقنع ــا امل عنه
ــض  بع ــة  إضاف ــة  إمكاني
ــن الفريق بهذه  الالعبني، لك
ــش  لكاتانيت ــح  يتي األدوات 
تطبيق أفكاره، خصوصا وأن 
ــلوفيني كان مقنعا في  الس
املهام التي أشرف من خاللها 

على املنتخب.
راضي شنيشل

ــل املدرب  أكد  راضي شنيش
ــبق للمنتخب العراقي،  األس
أن كاتانيتش يسير بخطوات 

ــم أن التحاقه جاء  ممتازة، رغ
ــة  جائح ــبب  بس ــرا  متأخ
ــذا ال يقلل  ــن ه ــا، لك كورون
بتجاوز  املنتخب  من حظوظ 

املرحلة احلالية من التصفيات 
وبلوغ الدور النهائي منها.

ــاراة هوجن كوجن  وأوضح أن مب
ــهلة أبدا حيث أن  لم تكن س

منتخبات شرق آسيا حققت 
ــاراة  واملب ــا،  واضح ــا  تقدم
ــب هوجن  ــي ملع ــتكون ف س
ــد العوامل  ــذا أح ــوجن، وه ك
ــة على  ــب املهم ــي تصع الت
ــع ذلك الفريق إذا  املنتخب، م
ــبة  توفرت له الظروف املناس

قادر على جتاوز هوجن كوجن.
ــى  عل ــاظ  احلف أن  ــني  وب
ــني خطوة  الالعب ــة  مجموع
ــدرب،  للم ــبة  بالنس ــدة  جي
ــجام  ــى االنس ــاظ عل للحف
ــي اعتاد  ــة اللعب الت وطريق
ــا،  تطبيقه ــى  عل ــني  الالعب
وبالتالي التغيير في ظل هذه 
ــدا،  ــيكون معق ــروف س الظ
واحلفاظ على التكتيك الذي 
ــه املنتخب  ــن خالل ــاض م خ
ــيكون الطريق  التصفيات س
ــة  املرحل ــاوز  لتج ــلم  األس

احلالية.
عادل نعمة

ــاب  ــا أوضح املدرب الش فيم
ــه يؤيد قائمة  عادل نعمة، أن
ــا  أعلنه ــي  الت ــش  كاتانيت
ــتان،  ــي األردن وأوزبكس لوديت
ــت  حقق ــة  القائم ــون  ك

استقرارا ملحوظا مع املدرب 
ــر  التغيي ،وأن  ــلوفيني  الس
إلى  باألسماء يحتاج  الكبير 
وقت خللق االستقرار، وهذا ما 
ال ميلكه املدرب، وبالتالي راهن 

على األسماء التي يعرفها.
ــة  ــات املتبقي ــد أن املباري وأك
ــة خصوصا مباراة هوجن  مهم
تأهل  ــتكون مفتاح  كوجن س
ــي التركيز  ــب، وبالتال املنتخ
ــدا  حتدي ــاراة  املب ــذه  ه ــي  ف
للعراق،  ــة  البطاق ــيمنح  س
ــا وإيران  ــا مباراتي كمبودي أم
ــتكون سهلة ألنها  األولى س
ــراق، والثانية في حال  في الع
ــاز املنتخب على هوجن كوجن  ف
ــل  حتصي ــون  تك ــا  وكمبودي

حاصل.
ــة  مجموع أن  ــح  وأوض
ــع  م ــن  املتواجدي ــني  الالعب
املنتخب قادرين على خطف 
ــل، حيث هناك  التأه بطاقة 
ــباب،  خليط بني اخلبرة والش
واملباراتني التجريبيتني فرصة 
ــوف  للوق ــدرب  للم ــة  مهم
ــة الالعبني بعد  ــى جاهزي عل
ــبب  ــل بس ــاع الطوي االنقط

كورونا.

ــي إلى  ــب األردن ــد املنتخ ــادر وف غ
ــد، للدخول  ــاء األح إمارة دبي، مس
ــكر تدريبي ميتد حتى ١٧  في معس
العراق  ــن مواجهة  ويتضم اجلاري، 
ــوريا ودياً، في إطار التحضيرات  وس
ــتكمال التصفيات املشتركة  الس
 ،٢٠٢٢ ــم  العال ــكأس  ل ــة  واملؤهل

ونهائيات آسيا ٢٠٢٣.
ــامى املدير الفني  ــم وفد النش وض
ــر املنتخب  ــال بوركلمانز، مدي فيت
أسامة طالل، املدرب العام ستيفان 
فانديرهايدن، مدرب احلراس اليكس 
ــرمي  ــة ك اللياق ــدرب  ــيل، م فينس
ــب الرديف  ــدرب املنتخ ــوش، م مال
ــؤول اإلعالمي  ــل، املس ــد هاي أحم
ــل الفني  ــرة، احملل ــد العياص محم
ــزار  ن ــب  الطبي ــروس،  مح ــد  حام
البشتاوي، واملعاجلني عمر أبو الوي 
ولطفي دار عودة، ومسؤولي اللوازم 
ــام بالونة، إلى  ــر اخملامرة وهش جري

جانب اإلداري محمد منجو.
ــة،  الكوامل ــود  محم ــون:  والالعب
عبداهللا الزعبي، عبداهللا الفاخوري، 
ــرب، أحمد  ــاب، يزن الع ــارق خط ط
ــد  ــي، محم ــادي احلوران ــر، ه الزغي
ــراس  ــزران، ف ــو خي ــا، رواد أب الباش
ــالم  ــان حداد، س إحس ــلباية،  ش
ــري، نور  ــد الدمي ــني، محم العجال
ــب، أحمد ثائر،  ــدة، صالح رات الرواب
ــي،  ــود مرض ــدان، محم ــزار الرش ن
فضل هيكل، وسيم الرياالت، أنس 
العوضات، محمد أبو زريق، محمد 

العكش، علي علوان.
 وينتظر املنتخب التحاق احملترفني 
باخلارج بالتجمع في دبي مباشرة، 
ــني  ــل بني عطية، ياس ــم: خلي وه
ــري، بهاء  ــى التعم البخيت، موس
ــدي الصيفي، إلى جانب  فيصل وع

عامر شفيع.
ــاره  اختب ــامى  النش ــيخوض  وس
الودي األول في دبي، بلقاء املنتخب 
ــل مواجهة  ــي، اخلميس، قب العراق

سوريا ١٦ اجلاري.
ــالل أيام  ــامى خ ويأتي جتمع النش
ــد نحو عام  ــا» املعتمدة، وبع «فيف
ــور للمنتخب  ــل منذ آخر ظه كام
الوطني في التصفيات املشتركة، 
ــه الصينية  ــوز على تايبي بعد الف
ــرين الثاني  ــر/ تش ــي نوفمب ٥-٠ ف
ــث  ــي ٢٠١٩، حي ــام املاض ــن الع م
ــات  ــي التصفي ــاد الدول ــأ االحت أرج
ــعار آخر، في ظل جائحة  حتى إش

كورونا.
ــي ينتظر  ــب األردن ــر أن املنتخ يذك
مواجهة الكويت ونيبال وأستراليا 
ضمن اجملموعة الثانية، الستكمال 
ــن  ــي م ــدور الثان ــي ال ــواره ف مش

التصفيات املشتركة. 
ويستقر النشامى في املركز الثاني 
ــراكة مع  ــن مجموعته، بالش ضم
ــذات الرصيد (١٠ نقاط)،  الكويت ب
ــدارة (١٢)،  ــتراليا بالص مع بقاء أس
ــراً تايبيه  ــة (٣)، واخي ــال رابع ونيب

الصينية دون أي نقطة.

ÚÓ„aÏÌÜ‹€@biâÜfl@7‰fl@Ôñ”
ــة  الديواني ــادي  لن ــة  اإلداري ــة  الهيئ ــت  أعلن
ــي منير  ــد، تعيني قص ــاء األح ــي، مس العراق
مديرا فنيا للفريق، خلفا للمدرب املقال سعد 

حافظ.  
ــف الطاقم اجلديد من قصي منير مدربا،  ويتأل
ــير  ــن وتيس ــعيد محس باإلضافة للثالثي س

عبد احلسني وعدي عمران. 
عالوة على علي حسني جليل مدرباً للحراس، 
ودكتور ماجد مدرب اللياقه البدنية، وحسني 

فرحات دكتور معالج لبناني اجلنسية.
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علي رياح  

ــتبداً، ال يحرّكه إال  س ــدرب مُ ــون امل ــب أن يك ــل يج ه
ــه بعيدا  ــه بخيال ــى ذهاب ــه، أو حت ــاره، أو مزاج اختي
ــورة أو  ــرأي أو املش ــمع لل ــع، فال يرخي الس ــن الواق ع

النصيحة؟!  
ــؤال وجهته ذات يوم إلى املدرب الصربي ميالن  هذا س
جيفادينوفيتش الذي قاد منتخب أسود الرافدين عام 
٢٠٠٠ ألشهر معدودة تخللتها املشاركة في نهائيات 
كأس آسيا.. وكانت إجابة الرجل ابتسامة فاترة تكاد 
تخلو من أي مالمح، وقد كانت قناعتي وقتها أن هذه 
ــت غريبة، فهذه هي  بها نحوي ليس النظرة التي صوّ
ة  ــرق - أوروبية التي تنتج الصرامة واحلِدّ املدرسة الش

واالبتسام بحساب!  
ــكيلة التي استدعاها  ــأله عن التش كنت وقتها أس
ــد أن الحظ  ــيا بلبنان، بع ــي نهائيات آس ــا ف لتمثيلن
العراقيون وبينهم اإلعالم الرياضي أن جيفادينوفيتش 
ــات غريبة أو غير مألوفة على قائمة العبيه،  ترك ملس
ّم  ــلـ ــي جدال مع اإلعالم وإمنا س ــم يدخل الرجل ف ول

القائمة إلى االحتاد وكان ينتظر الرد!  
ــن املدربني  ــاع على كثير م ــذا االنطب ــدق مثل ه ويص
ــني والذين  ــي العراق أو احمللي ــب الذين عملوا ف األجان
ــدى اتخاذ  ــدة ل ــا في املرونة أو الش ــون جميع يتفاوت
القرار، لكن جميعهم وجميعنا ندرك أن املدرب وحده 
ــؤول في خامتة املطاف.. مسؤول عن أي تراجع في  مس

األداء واملردود!  
ــا جميعا على  ــارت ثائرتن ــي ث ــبوع املاض ــالل األس خ
القائمة التي أعلنها كاتانيتش ذو اجلذور نفسها التي 
ل  كان يحملها (ميالن).. القوة واالعتداد بالنفس وحتمّ
املسؤولية.. وتوزعنا جميعا بني محاور واجتاهات فيها 
ــب، وفيها  ــماء املدعوة للمنتخ ــض لبعض األس الرف
ــتحقون  أيضا االفتقاد لعدد ليس قليال ممن نراهم يس
اللعب مع املنتخب واستكمال التصفيات املزدوجة!  
ــي كل االجتاهات،  ــدال، وألقينا االتهامات ف دخلنا اجل
ــا، لكنني  ــر الحق ــيرد أو يفس وقال كاتانيتش إنه س
ــابق  ــم عالقتي الوطيدة الطويلة بنجمنا الس وبحك
ــر اإلداري  ــى مهمة املدي ــذي يتول ــل كوركيس ال باس
للمنتخب، أصبحت أقرب إلى القناعة بأن كاتانيتش 
ــه النابع من  ــتمع إال لصوت ــض التدخالت وال يس يرف
ــمون املهمة   ــاعديه الذين يقتس ــه أو من مس أعماق
ــل كوركيس  ــؤولية معه!   أميل إلى صدق باس واملس
ــرّني بأن املدرب ليس سهل االختراق من هذه  وهو يس
الناحية بالذات، وهذا يدفعني مجددا إلى القول: دعوا 
ــجعني املُعتـّقني قال  لكاتانيتش خياراته.. أحد املش
(إن الرجل رأسه ناشفة)، فليكن.. النتائج وحدها هي 
ــل، وهذا هو املنطق  ــتقرر الصالحية أو الفش التي س

الذي ينبغي أن يسود!  

دعوه .. فرأسـُه 
(ناشفة)!!

ÚÓˆbË‰€a@pbÓ–ñn‹€@÷aä»€a@›Ádm@Äbn–fl@w„Ï◊@w„ÏÁ@ZäÌä‘m

منتخب األردن يطري إُّـ دبي ِّـواجهة العراق وسوريا

ــة القطرية الدوحة، كاردو  ــاء األحد، إلى العاصم ، مس وصلَ
ــتال باالس اإلنكليزي حتت ١٨ عاما،  كاميران، محترف كريس
ــات منتخب العراق الوطني  ــك من أجل االنضمام لتدريب وذل
ــباب قطر ودياً في الثاني  ــتعد ملالقاة ش ــباب، الذي يس للش

عشر واخلامس عشر من الشهر اجلاري.
ــر إقامة  ــاء وصوله إلى مق ــب أثن ــتقبال الالع ــي اس وكانَ ف
ــازه التدريبي  ــان جثير، وجه ــدرب الفريق قحط املنتخب، م

املساعد. 
ــدمي نادر، محترف فالكنبرج  ــن املؤمل أن يلتحق احلارس، ن وم
السويدي، وكذلك الالعب متني ديار صالح، محترف بروندبي 
ــاعات املقبلة، فيما  ــالل الس ــد املنتخب خ ــي، بوف الدمنارك
غيّبت اإلصابة محترف سوانزي اإلجنليزي، علي احلمادي، عن 

قائمة املنتخب خلوض وديتي قطر.

ا على  ــارًا عريضً ــيا انتص حقق فالنس
ــاء امس  ضيفه ريال مدريد (٤-١)، مس
االول األحد، في إطار منافسات اجلولة 
ــجل أهداف  ــعة من الليجا.وس التاس
فالنسيا، كارلوس سولير (هاتريك) من 
٣ ركالت جزاء، في الدقائق ٣٥ و٥٤ و٦٣، 
ــال باخلطأ  ــاران مدافع الري ــل ف ورافائي
ــرز  ــة ٤٣.وأح ــي الدقيق ــاه، ف ــي مرم ف
ــي الوحيد،  ــدف الفريق امللك ــا ه بنزمي
ــذا االنتصار، رفع  ــي الدقيقة ٢٣.وبه ف
ــى ١١ نقطة، في  ــده إل ــيا رصي فالنس
ــع، بينما جتمد امليرينجي  املركز التاس

عند ١٦ نقطة، في املركز الرابع.
ــي املباراة بالدقيقة  وجاء أول تهديد ف
ــيوس جونيور،  ــا مرر فينيس ١٠، حينم
ــى حدود  ــرة عل ــال مدريد، ك ــب ري الع
ــيو،  ــه أسينس ــزاء لزميل ــة اجل منطق

الذي سدد أرضية قوية بجانب القائم 
ــي  خاوم ــيا،  فالنس ــارس  حل ــر  األيس
دومينيك.وجنح بنزميا في تسجيل هدف 
ــد، في الدقيقة ٢٣،  التقدم لريال مدري
ــيلو،  ــادل التمريرات مع مارس حيث تب
ــة أعلى  ــة قوي ــق تصويب ــل أن يطل قب

يسار احلارس. واحتسب حكم املباراة 
ركلة جزاء لفالنسيا، في الدقيقة ٢٩، 
ــرة اصطدمت بيد  بعدما لعب جايا ك

لوكاس فاسكيز.
ــة اجلزاء،  ــولير لتنفيذ ضرب ــرى س وانب
ــوا الذي تصدى  ــدد على ميني كورت وس

ــددا في  ــولير مج ــوب س ــا، ثم ص له
ــى  ــم، قبل أن يكمل يونس موس القائ

الكرة في الشباك.
لكن حكم املباراة عاد لتقنية الفيديو، 
حيث تبني دخول موسى ملنطقة اجلزاء 
ــادة الركلة مرة أخرى،  مبكرا، لتتم إع
ــفل ميني  ــولير أس ــدد س وهذه املرة س

كورتوا بنجاح، في الدقيقة ٣٥.
ومرر ماكسي جوميز، العب فالنسيا، 
ــزاء،  ــة اجل ــي منطق ــة ف ــرة عرضي ك
ــاران مدافع ريال  اصطدمت برافائيل ف
ــى، ليتقدم  ــاوزت خط املرم مدريد وجت
ــي (٢-١) في  ــش بالهدف الثان اخلفافي
ــي،  ــوط الثان ــي الش ــة ٤٦. وف الدقيق
ــاراة بالدقيقة ٥١  ــب حكم املب احتس
ركلة جزاء ثانية لفالنسيا، بعد تدخل 
ــي  ــيلو على ماكس ــف من مارس عني
ــولير، الذي  جوميز، انبرى لتنفيذها س
سدد على يسار كورتوا وسجل الهدف 

الثالث.
ــة  ثالث ــزاء  ج ــة  ركل ــم  احلك ــح  ومن
ــش، في الدقيقة ٦١، إثر ملس  للخفافي
سيرجيو راموس قائد امليرينجي الكرة 
ــولير أيضا على يسار  بيده، ونفذها س
ــباك. وقرر زيدان الدفع  كورتوا في الش
مبارتن أوديجارد، ورودريجو جويس، بدال 
ــيوس جونيور وأسينسيو،  من فينيس

لتنشيط الهجوم.
ا أشرك ماريانو دياز وتوني كروس  والحقً
ــا  ــن بنزمي ــا ع ــش، عوضً ــوكا يوفيت ول

وفالفيردي وإيسكو.
ــكيز،  ومرر أوديجارد كرة للوكاس فاس
الذي سدد بقوة أعلى مرمى دومينيك، 

في الدقيقة ٦٧.
ــل العبو ريال مدريد في إظهار رد  وفش
الفعل املطلوب، لتنتهي املباراة بتلقي 
ــي الليجا،  ــارة الثانية ف الفريق اخلس

هذا املوسم، بعد الهزمية ضد قادش.

ريال مدريد يرتنح بأربع ضربات من فالنسيا

إصابة ثنائي اِّـنتخب العراقي بكورونا
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أثينا / وكاالت / البينة الجديدة

ــة اليوناني  ــر اخلارجي ــدد وزي  ش
االول  ــس  ام ــاس  دندي ــوس  نيك
ــف بالده الثابت  األحد على موق
ــات تركيا، مؤكدا عدم  من ممارس
ــاحة للحوار مع أنقرة  وجود مس
ــتمرار التحركات  ــل اس ــي ظ ف
التركية في شرق  ــتفزازية  االس
املتوسط.جاء ذلك خالل اتصال 
جرى بني دندياس ونظيره التركي 
مببادرة  ــو  أوغل ــاووش  تش مولود 
تركية لبحث التوتر بني البلدين 
ــرق  ــب في مياه ش ــول التنقي ح
أوغلو  ــاووش  تش املتوسط.ودعا 
ــتئناف  ــره اليوناني إلى اس نظي
ــني  ــافية ب ــات االستكش احملادث
ــاس رفض  ــن دندي ــن، لك البلدي
ــفن  الس ــحب  قبل س ــادرة  املب
التركية من مياه شرق املتوسط، 
ــة األنباء  ــا أفادت به وكال وفق م
ــادر  مص ــن  ع ــال  مق ــة  اليوناني
ــا قدد  ــية.وكانت تركي دبلوماس
ــة  ــي مهم ــد املاض ــددت األح م
ــفينة التنقيب «عروج ريس»  س
ــازع عليها مع  ــي منطقة متن ف
ــط،  ــي البحر املتوس ــان ف اليون
ــي  ــا الت ــات أثين ــم احتجاج رغ

ــر قانوني»،  ــاط غي ــدد بـ»نش تن
ــت اخلالف بني  ــوة عمق في خط
ــان  اليون ــتنكرت  البلدين.واس
األحد قيام تركيا بتمديد مهمة 
ــي منطقة  ــفينة التنقيب ف س
ــا القاري في البحر  تابعة جلرفه
أن  ــى  عل ــددت  وش ــط،  املتوس

ــن جديد أن  ــذا اإلجراء يؤكد م ه
ــل القواعد  ــل جتاه ــرة تواص أنق
الدولي.وقال  األساسية للقانون 
دندياس إن «هذا اإلجراء من شأنه 
ــي املنطقة»،  ــر ف ــد التوت أن يزي
ــلوك غير  ــا إن «هذا الس مضيف
ــي يقوض إمكانية إجراء  القانون

ــا إلى  ــاء»، داعية تركي ــوار بن ح
ــار  ــن إخط ــوري ع ــع الف التراج
ــذي أصدرته.وأصدر  نافتيكس ال
ــي آنذاك  ــة اليونان ــر اخلارجي وزي
الفوري مع  بالتواصل  توجيهات 
ــي «وإخطار حلفاء  اجلانب الترك
ــلوك  بس ــركائها  وش ــان  اليون

ــتمر». ــتفزازي املس ــا االس تركي
وقال «تدين اليونان مرة أخرى هذا 
السلوك املستهتر»، مضيفا أن 
ــد احتجاجا  ــالده تع ــة ب حكوم
ــتطلع  ــميا وس ــيا رس دبلوماس
ــاد األوروبي  ــي االحت ــركاءها ف ش
القضية.وأثار  ــى  عل ــا  وحلفاءه

الذي أصبح  ــفينة  الس ــال  إرس
ــي الغاز،  ــاع أنقرة ف ــزاً ألطم رم
ــي التوتر مع أثينا في  تصعيداً ف
ــهر األخيرة.وتركيا واليونان  األش
ــمال  ــي حلف ش ــان ف العضوت
ــبب  ــي، على خالف بس األطلس
ــارب املطالبات بأحقيته في  تض
ــرق  موارد النفط في منطقة ش
ــدود اجلرف  ــط وح البحر املتوس

القاري لكل منهما.
ــا بانتهاك  ــم اليونان تركي وتته
ــي عبر  ــري الدول ــون البح القان
التنقيب في مياهها، خصوصاً 
ــتيلوريزو  كاس ــرة  جزي ــول  ح
وتطالب بفرض عقوبات أوروبية 
على أنقرة.وكان دندياس قد أكد 
ــي في  ــرين أول املاض ــر تش أواخ
ــان اليوناني،  ــام البرمل ــة أم كلم
ــع  م ــامح  تتس ال  ــالده  ب أن 
ــرا  ــة، معتب ــاكات التركي االنته
ــيع  ــل على توس ــا تعم أن تركي
ــاد  أمج ــترجاع  لـ»اس ــا  نفوذه
ــت  العثمانية».وكثّف ــة  الدول
ــال  أثينا احتجاجاتها على إرس
ــددةً  من ــة،  التركي ــفينة  الس
بـ»نشاط غير قانوني» ومعتبرةً 
ــر  ــد مباش ــة «تهدي ــا مبثاب أنه

للسالم واألمن في املنطقة».

واشنطن / وكاالت / البينة الجديدة 
ــال هاريس التاريخ بانتخابها  دخلت كام
ــات املتحدة لتصبح  نائبة لرئيس الوالي
ــرة  ــمراء البش أول إمرأة وأول أميركية س
ــغل  ــيوي تش وأول أميركية من أصل آس
ــي الدولة.ويرى  ــب ف ــى املناص ــي أعل ثان
ــحة  ــرون أن هاريس (٥٦ عاما) مرش كثي
ــزب الدميقراطي في  ــيح احل للفوز بترش
ــام ٢٠٢٤ إذا ارتأى  ــة ع انتخابات الرئاس
ــة،  جو بايدن الفائز في انتخابات الرئاس
ــد  ــا عن ــنه ٧٨ عام ــيكون س ــذي س وال
ــي ٢٠ يناير/كانون الثاني،  ــا ف تنصيبهم
ــه لفترة ثانية.ولم تعلق  أال يرشح نفس
ــات. ــذه التكهن ــى ه ــا عل ــس علن هاري

وأعلن مركز إديسون لألبحاث وشبكات 
التلفزيون األميركية الكبرى السبت فوز 
ــى نتائج نهائية  ــدن وهاريس بناء عل باي
غير رسمية وذلك رغم أن الرئيس دونالد 
ترامب اجلمهوري تعهد مبواصلة املعركة 

ــو مجلس  ــس عض ــام احملاكم.ولهاري أم
ــجل  ــن والية كاليفورنيا س ــيوخ ع الش
ــر املرئية.  ــي حتطيم احلواجز غي حافل ف
ــى منصب  ــرأة تتول ــت أول إم ــد كان فق
ــكو  ــان فرانسيس ــي العام في س املدع
كما أنها أول إمرأة ملونة تُنتخب مدعيا 

عاما في كاليفورنيا.ومن املمكن أن تفيد 
ــا في العدالة اجلنائية إدارة بايدن  خبرته
في معاجلة قضايا املساواة العرقية وأداء 
الشرطة لعملها وذلك بعد أن اجتاحت 
ــام. ومن  ــذا الع ــالد ه ــات الب االحتجاج
ــارين  ــع أن تكون من كبار املستش املتوق

ــيحات للمناصب القضائية. في الترش
ــس، املولودة ألم وأب هاجرا  تطلعت هاري
إلى الواليات املتحدة من الهند وجاميكا 
ــرأة  إم أول  ــح  ــب، ألن تصب الترتي ــى  عل
تشغل مقعد الرئاسة في البالد عندما 
ــيح  ــى ترش ــره عل ــدن وغي ــت باي نافس
ــي ٢٠٢٠.وخرجت  ــي ف ــزب الدميقراط احل
ــباق في كانون األول املاضي بعد  من الس
حملة دعاية تأثرت سلبا بتأرجح آرائها 
في الرعاية الصحية وتذبذب موقفها من 
ماضيها في سلك االدعاء العام.وجتاهل 
بايدن بعضا من الكلمات القاسية التي 
ــعيها للفوز  نعتته بها هاريس خالل س
بترشيح احلزب واختارها لتكون رفيقته 
على البطاقة االنتخابية في آب املاضي. 
ــعيها خاصة  ــت جدارتها بس ــد أثبت وق
الستمالة النساء والتقدميني والناخبني 
ــة بالغة آلمال  ــني الذين لهم أهمي امللون
ــا  باالنتخابات.كم ــوز  الف ــي  ف ــزب  احل

ــبكة  ــس، التي كونت ش ــت هاري أصبح
ــاعيها لدخول  ــن املتبرعني خالل مس م
ــول إلى البيت  ــيوخ والوص مجلس الش
ــا حققه  ــاال فيم ــرا فع ــض، عنص األبي
ــن التبرعات  ــية م بايدن من أرقام قياس
ــهور األخيرة من حملة الدعاية. في الش
وأثار اختيارها جوا من اإلثارة في أوساط 
ــعبية للدميقراطيني وفي  ــدة الش القاع
ــال جويل  ــني للحزب.وق ــوف املتبرع صف
ــتراتيجي الدميقراطي  باين اخملطط االس
ــالري كلينتون  ــذي عمل في حملة هي ال
 ٢٠١٦ ــام  لع ــة  الرئاس ــات  انتخاب ــي  ف
ــخصية  ــت دائما أكثر ش ــس كان «هاري
ــي االنتخابات  ــة كرفيق لبايدن ف مقنع
ــاعدته  ــى مس ــدرة عل ــك الق ــا متل ألنه
ــف الدميقراطي عبر  ــد التحال في توحي
ــا أنها  ــال كم ــراق واألجي ــوط األع خط
ــاس على  ــة احلم ــع درج ــتطاعت رف اس

مستوى القاعدة».

أنقرة / وكاالت / البينة الجديد
 

أعلن صهر الرئيس التركي رجب طيب 
ــتقالته  اردوغان امس االول االحد اس
ــر للمالية، متحدثا  من منصبه كوزي
ــي بيان  ــة وذلك ف ــباب صحي عن أس
ــابه على انستغرام. ــر على حس نش

وقال بيرات ألبيرق «بعد تولي حقائب 
ــنوات  ــدى خمس س ــى م ــة عل وزاري
ــة  ــررت التوقف عن ممارس ــا، ق تقريب
ــباب  ــة) ألس ــر للمالي ــي (كوزي مهام
ــة  ــم تؤكد الرئاس ــة»، فيما ل صحي
ــتقالة. ــى اآلن نبأ االس ــة حت التركي

ــان من  ــتقالة صهر اردوغ ــي اس وتأت
وزارة املالية على وقع انهيار تلو اآلخر 
لليرة التركية التي انحدرت إلى أدنى 
ــل  ــالق مقاب ــى اإلط ــتوياتها عل مس
ــا تراجعا  ــا تعيش تركي ــدوالر، فيم ال
ــا  ــي التفاقم.كم ــذا ف ــا آخ اقتصادي
ــتقالة صهر الرئيس التركي  تأتي اس
ــة اردوغان  ــن إقال ــد م ــوم واح بعد ي
ــد هبوط  ــك املركزي بع ــظ البن حملاف
ــي.وكان  ــتوى قياس قيمة الليرة ملس
ــر املالية  ــد تولى منصب وزي ألبيرق ق
ــي وزارة  ــد أن عمل ف ــني بع ــذ عام من
ــا االقتصادية  ــن أزمة تركي أخرى، لك

ــله في  ــبب فش ــر بس ــت أكث تعمق
ــاكل مالية متناثرة  إيجاد حلول ملش
ــها تركيا.ويُحسب ألبيرق الذي  عيش
يعتبر من حاشية اردوغان على نظام 
ــا  ــي اعتمده ــة الت ــوالءات والقراب ال
ــمياته لوزراء  الرئيس التركي في تس

احلكومة.وسارع صهر اردوغان للقول 
ــجل االقتصاد  ــي أال يس ــه يأمل ف إن
عجزا إضافيا مع حتقيق البالد كشفا 
ــي البحر  ــاز الطبيعي ف ــدا للغ جدي
األسود، فيما رأى مراقبون أنّ الرئيس 
ــن وراء ذلك إلى  ــل م ــي كان يأم الترك

ــى زوج  ــعب عل ــف نقمة الش تخفي
ابنته.تعالت مؤخرا في تركيا دعوات 
ــتياء شعبي  ــط اس إقالة ألبيرق وس
ــة  االقتصادي ــاع  األوض ــور  تده ــن  م
ــة بالبالد وضعف املقدرة  واالجتماعي
ــاع  ــبب ارتف ــراك بس ــرائية لألت الش
ــب الفقر. ــد نس ــع تزاي ــم م التضخ
ــائل  ــطون أتراك عبر وس وأطلق ناش
ــل االجتماعي في آب املاضي،  التواص
 ،  BeratAlbayrakİstifa# ــتاغ  هاش
ــتقالة بيرات ألبيرق»  الذي يعني «اس
ــرة التركية  ــي وقت تعيش فيع اللي ف
ــو اآلخر إلى أن بلغت قاعا  انهيارا تول
ــدت دعوات مماثلة  عميقا.كما تصاع
ــة للرئيس  ــة أحزاب املعارض من كاف
ــث دعا  ــره، حي ــة صه ــي إلقال الترك
ــية في تركيا  زعيم املعارضة الرئيس
ــعب اجلمهوركمال  ورئيس حزب الش
كليجدار أوغلو اردوغان إلى إقالة زوج 
ــاع مجموعة  ــه، قائال في اجتم ابنت
ــزال حتب هذه  ــت ال ت ــة «إذا كن برملاني
ــي أن تصبح هذه  ــب ف ــة وال ترغ األم
األمة بائسة، فإن أول شيء ستفعله 
هو إنهاء واجب ذلك الصهر»، مضيفا 
ــدة  وقاع ــع  اجملتم ــتريح  ــه س «إقالت

ناخبيك».

القاهرة / وكاالت / البينة اجلديدة 
حذرت السلطات الصحية في مصر امس االول 
ــي  ــن موجة جديدة محتملة من تفش األحد م
ــراب فصل  ــالد مع اقت ــي الب ــا ف ــروس كورون في
ــي عقدته  ــي مؤمتر صحف ــك ف ــتاء.جاء ذل الش
ــرة الصحة املصرية وقالت فيه إن  هالة زايد وزي
املوجة اجلديدة لن تكون بخطورة املوجة األولى.

ــع الكمامات  ــى أهمية وض ــدت الوزيرة عل وأك
ــد االجتماعي. وأفادت  ــزام بقواعد التباع وااللت
ــجلتا  ــكندرية س أن محافظتي القاهرة واإلس
ــت «أكتر  ــي البالد.وقال ــاالت إصابة ف ــى ح أعل
ــاس بتصاب بالكورونا هي الناس املوجودة في  ن
ــرض بيبقى  ــرة طويلة والتع ــن مغلقة فت أماك
ــي قاعد في  ــف الل ــة. يعني املوظ ــرة طويل فت
ــاعات فرصته أقل (في  ــغل من ٦ إلى ٨ س الش
ــاعة.  اإلصابة) من لو كان قاعد في البيت ٢٤ س
ــل أو املتقاعد هي أكثر  ــكان ربة املنزل، ال يعم ف
ــات في مصر، يليها املوظف في القطاع  اإلصاب
ــيء مهم  الصحي. أخر اصابات في مصر ودة ش
ــو الفالح  ــة لإلصابة ه ــاس عرض ــل ن ــدا، أق ج
والسائق والعامل في املواقع املفتوحة».وتابعت 
ــرق املتوسط  «لكن بدأت زيادات في منطقة ش
ــدا في الدول احمليطة  ــكل كبير جدا جدا ج بش
ــا وأمريكا. طبعا  ــادات دول أوروب ــا، بنفس زي بين
ــع أوروبا من أكتر  ــني والهند والصني م األمريكت
ــرة جدا.وأضافت أنه ال  ــادات كبي الدول فيها زي

ــد خطط إلغالق املدارس في الوقت الراهن. توج
ــجلت مصر حتى اآلن ١٠٨٩٦٢ حالة إصابة  وس
ــاة بالفيروس.وحتاول مصر، على  و٦٣٥٥ حالة وف
غرار بلدان عديدة على رأسها الواليات املتحدة، 
ــا  ــتخدام بالزم ــا باس ــاء جزئيً ــة الوب مكافح
ــي الدم التي  ــائلة ف ــني، وهي املادة الس املتعاف
حتتوي على األجسام املضادة.وينقسم اجملتمع 
العلمي حيال استخدام البالزما لعالج كوفيد-

١٩، لكن مؤيديها يشيرون إلى أن هذه الوسيلة 
ــرة لعالج  ــات صغي ــت فعاليتها في دراس أثبت

أمراض أخرى معدية بينها ايبوال وسارس.
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ــي نيويورك  ــال احلرية ف ــالميون أن متث ــو يدري اإلس ل
استوحاه النحات الفرنسي أوغست بارتولدي سنة 
ــنبل»  ــلمة في قرية «أبو س ١٨٨٥ من وجه امرأة مس
ــالميون أيضا  ــالد النوبة املصرية. لو يدري اإلس من ب
ــي على مدخل  أن بارتولدي أراد رفع النصب األساس
ــرق»،  ــارة «احلرية تضيء الش ــويس مع عب قناة الس
فاعتذر منه اخلديوي إسماعيل باشا وأعطى أولوية 
ــه بارتولدي في  ــق القناة، فحقق ــاق املالي لش اإلنف
ــلمة  ــنة ١٨٨٦ ليصبح وجه امرأة مس ــورك س نيوي
ــهر رمز للحرية في العالم. لو يدري اإلسالميون  أش
ــة تضيء  ــت «احلري ــلمني، ولكان ــادوا مس ــك لع ذل
ــن رادع احلرية،  ــس الدي ــا يظن، لي ــرق».خالفا مل الش
ــت العلمنة شرط احلرية. فعدا أن احلرية تولد  وليس
ــيحيتي هي  ــد، مس ــع الروح واجلس ــان م في اإلنس
ــالم هدي  ــرض أن يكون اإلس ــدي حريتي كما يفت ه
ــلمني، واليهودية هدي حرية اليهود. كم  حرية املس
ــي واهللا، يجمعان  ــذه احلرية التي، ه ــي عظيمة ه ه
ــر. وكم هو قاهر أن باسمهما ارتكبت، وال تزال  البش
ــوأ مجازر التاريخ. وإذا كانت املسيحية  ترتكب، أس
ــة وحتيد  ــة حتمي احلري ــرت العلمن ــرب اعتب في الغ
ــرق راهنت على العيش  ــيحية في الش الدين، واملس
ــالم يواصل البحث عن توازن  ــترك قدرا، فاإلس املش
ــالم والتعايش  ــني الدين والدولة، وبني اإلس مفقود ب
مع اآلخرين. وإذ جنح مسلمون، أفرادا وجماعات، في 
ــمل  ــة احلداثة واإلبداع فيها، ينتظرون أن يش مواكب
ــة اجلامعة، ألن  ــالم الديني ــة اإلس اإلصالح مؤسس
ــن التيارات  ــررون من اجلمود وم ــلمني هم املتض املس
ــدول األوروبية نقل  ــى ال ــالمية املتطرفة.تخش اإلس
«الربيع العربي» إليها ـــ بخريفه وشتائه ـــ لضرب 
ــتباق التطورات  ــا) اس ــررت (مبدئي ــتقرارها، فق اس
ــائل  ــالميني» بكل الوس ــدي لـــ»حرب اإلس والتص
املتاحة. هكذا صرنا أمام صراع األديان مبوازاة صراع 
ــجاعة. واحلوارات  احلضارات وفي غياب العقل والش
ــالم لم تتخط ـــ بصراحة ـــ  بني املسيحية واإلس
ــالن النيات، فكل طرف ينتظر اآلخر على كلمة أو  إع
على كاريكاتور.قبل اخلالف بني اإلسالم والعلمنة في 
ــا، توجد إشكالية عميقة  أوروبا، السيما في فرنس
ــيحية، وبخاصة مع الكاثوليك.  بني العلمنة واملس
ــني الدين والدولة، ال  ــإذ نؤيد العلمنة خط فصل ب ف
نؤيدها خط فصل بني الدين واإلنسان. وعدا أن علمانيني 
ــروا طبيعة العالقات  ــوا إلى اإلحلاد والوثنية وغي انزلق
ــة، حتولت العلمنة في  ــرية وحوروا مفهوم احلري البش
ــيحيني أوال، ويذنــبهم،  ــا دينا مدنيا يذم باملس فرنس
ويضطهدهم ويحجرهم كأن اجملتمع للعلمنة والزوايا 
ــة لدى  ــل ذم ــوا أه ــك أن يصبح ــن. كاد الكاثولي للدي
العلمانيني، ونكاد نطالب بفصل العلمنة عن الدولة 

بعدما تـم فصل الدين عن الدولة.

سجعان قزي

رأي

باريس / وكاالت / البينة الجديدة
ــس األميركي  ــى الرئي ــات عل ــت التهنئ  توال
ــاء العالم،  ــن كل أنح ــب جو بايدن م املنتخ
ــنطن وخاصة في أوروبا  حيث رأى حلفاء واش
ــدة، فيما يطوي  ــه فرصة لبداية جدي انتخاب
العالم صفحة دونالد ترامب بعد سنوات من 
ــعودي  التوتر في ظل إدارته.وهنأ العاهل الس
امللك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده امللك 
ــوزه بانتخابات  ــلمان، بايدن بف محمد بن س
ــعودية في  ــة األميركية.ومتهلت الس الرئاس
التعليق بعد هزمية ترامب الذي حظي بدعم 
ــط  ــرق األوس ــاته في الش ــاض لسياس الري
ومعارضته الشديدة إليران.وسارعت فيه دول 
ــس الدميقراطي،  ــرى لتهنئة املناف عربية أخ
ــت دول مجلس التعاون اخلليجي  حيث تقدم
ــدة  ــة املتح ــارات العربي ــها اإلم ــى رأس وعل
بالتهنئة لفوز بايدن.وكتب ولي عهد أبوظبي 
ــيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة،  الش

ــدن بفوزه في  ــى جو باي ــص التهاني إل «خال
ــة، مضيفاً  ــية األميركي ــات الرئاس االنتخاب
ــات  عالق ــا  تربطهم ــركا  وأمي ــارات  «اإلم أنّ 
ــتراتيجي قوي،  ــة تاريخية وحتالف إس صداق
ــالل املرحلة املقبلة». ــنواصل تعزيزها خ وس

ــيخ متيم بن  ــر البالد الش ــر قال أمي وفي قط
ــه يتطلع إلى «توثيق عالقات  حمد آل ثاني ان
ــل حكام  ــنطن، بينما أرس التعاون» مع واش
ــات تهنئة  ــن برقي ــان والبحري م ــت وعُ الكوي
ــن مصر ولبنان  ــس املنتخب.وهنأ كل م للرئي
واألردن بايدن بالفوز في االنتخابات الرئاسية، 
ــا في  ــي قدم ــا للمض ــى تطلعه ــرة عل معب
ــتمرار العمل مع الواليات املتحدة وتعزيز  اس
ــنطن،  واش ــع  م ــتراتيجية  االس ــات  العالق
ــارة األملانية التي عانت  بدورها قالت املستش
ــنطن في ظل  ــع واش ــات معقدة م من عالق
ــة ترامب، «تهانينا وأمتنى من كل قلبي  رئاس
ــي  احلظ والنجاح».كما قال الرئيس الفرنس

ــدة «األميركيون  ــي تغري ــرون ف ــل ماك اميانوي
ــهم. تهانينا جلو بايدن وكاماال  اختاروا رئيس
ــل ملواجهة  ــا الكثير من العم ــس! لدين هاري
ــل معاً».من جانبه  ــات الراهنة. لنعم التحدي

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 
السبت جو بايدن «النتخابه» رئيساً للواليات 
ــس لـ»جناحها  ــدة، ونائبته كاماال هاري املتح
ــس األوروبي  ــأ رئيس اجملل ــا هنّ التاريخي».كم

ــة املفوضية األوروبية  ــال ورئيس شارل ميش
ــى فوزه في  ــن بايدن عل ــون دير الي ــوال ف أورس
االنتخابات الرئاسية األميركية، وشددا على 
رغبة بروكسل في إعادة بناء «شراكة قوية» 
مع واشنطن.أما األمني العام حللف دول شمال 
ــتولتنبرغ فقد هنأ بايدن  األطلسي ينس س
ــيداً بكونه «مؤيدا  لفوزه في االنتخابات، مش
ــته للعمل»  قويا» للحلف وعبّر عن «حماس
ــنت ترودو  معه.هنأ رئيس الوزراء الكندي جاس
بايدن وكاماال هاريس لفوزهما في االنتخابات 
ــال رئيس وزراء  ــدوره ق ــية األميركية.ب الرئاس
ــان «أتطلع للعمل  ــنت ترودو في بي كندا جاس
ــة الرئيس  ــب بايدن ونائب ــع الرئيس املنتخ م
األميركي  ــرس  والكونغ ــا  وإدارتهم ــس،  هاري
ــا بالتحديات  ــن من النهوض مع حتى نتمك
العاملية الكبرى».وكان رئيس الوزراء اإليرلندي 
ــني أوائل الزعماء الدوليني  مايكل مارتن من ب
ــن أصول إيرلندية. ر م املهنئني لبايدن املتحدّ

ــوس  ــي كيرياك ــوزراء اليونان ــس ال ــرد رئي وغ
ــو صديق  ــئ بايدن وه ــوتاكيس، «نهن ميتس
ــا متأكد من أن العالقات  حقيقي لليونان وأن
ــته». ــوة في ظل رئاس ــتزداد ق ــني بلدينا س ب

ــندر  كما غرد رئيس الوزراء البلجيكي ألكس
ــدن النتخابك  ــي جلو باي ــرو «كل التهان دي ك
الرئيس السادس واألربعني للواليات املتحدة. 
أدلى عدد قياسي من الناخبني بأصواتهم في 
ــح حيوية احلياة  ــذه االنتخابات، وهذا يوض ه
ودميقراطيتها».بدوره  األميركية  ــية  السياس
ــي جوزيبي كونتي  ــس الوزراء االيطال قال رئي
ــات  ــعب األميركي واملؤسس ــا للش «تهانين
ــاركة الكبيرة واحليوية  ــة على املش األميركي
الدميقراطية. نحن على استعداد للعمل مع 
ــل العالقة  ــو بايدن جلع ــس املنتخب ج الرئي
ــي أقوى. ميكن للواليات املتحدة  عبر األطلس
ــى ايطاليا باعتبارها حليفا قويا  االعتماد عل

وشريكا استراتيجيا».
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   احللم الذي انتمى اليه منذ كان بروح طائر السنونو، ظل  
ــتيقاظ سؤال، امتدت خطواته  يراوده بني غفوة تعب، واس
ــينما التي  ــن وعي يكون اصول عالقاته مع الس لتبحث ع
ــي تقصي  ــو احلائر ف ــات، وه ــات االجاب ــد بواب ــه عن وضعت
االسئلة ومعاني تأثيرها، ذات حلم اكتشف بيتاً للمسرح 
ــة وهواتها، فانتمى الى تلك  املعني بحياة الطبقة العامل
التجربة التي نافست فرقة البالد القومية، والفرق االهلية 
بكل ثقلها املعرفي املؤدلج، تعامل مع أول خطواتها حيث 
ــدين، كان  ــرب اجملس البهي ابراهيم جالل ، ليضعه عند س
ــبه الن ديلون، احملاط  ــداً يش ــدة ان يكون مجس يرغب بش
ــعر ان انتظاراته الميكن  ــيات، لكنه ش باجلميالت الباريس
ــاج الى حرفيات  ــيد يحت ــه الى املقاصد، التجس ان توصل
ــن ممثلينا  ــداً ، والكثيرم ــة ج ــيرية خاص ــدية وتفس جس
اليجيدون لغة التفسير هذه، بحذر راح يدرس الفن بكامل 
ــمه  ــاءة غريب االطوار، اس ــه لكنه مع مصصم اض صفات
ــن، راح ينتمي بهدوء الى االشتغال الضوئي  عبد اهللا حس
ــكل هماُ لدى كبار مخرجينا، تقمص روح الضوء،  الذي ش
ــهم في اعداد تلك التشكيالت  وابتهج حني وجدءاته تس
الضوئية التي دونها تتعرى خشبة املسرح وتبدو ملتلقيها 
ــمطاء، انامله بعد االتقان صارت تستشعر  مثل سيدة ش
الضوء، ومتازجه داخل مختبرات الروح، كلما حول مسارات 
االضاءة بدأت التعبيرات تتغير ومع تغيرها املؤثر جداً، تبدو 
ــردي، متنح الشخوص  امام املتلقي كأنها راوية احلكي الس
ــب، في أول  ــكيلهم على ماترغ ــية، لتعيد تش عزلة نفس
ــكل  ــت موقناً ان االضاءة كانت تش ــافات اعمارنا كن مس
ــص الدقيق ظهر على غير  ــداً ابهارياً الغير، لكن التفح بع
ــد،  ــؤال االضائي يالحق خطى اجملس ما قصدت متاماً ، الس
ــا من قبل، حزمة  ــعادات لم يألفه ليضفي على وجوده س
ــة،  وهو  ــول لورنس اولفي ــى االبهار، يق ــات تعمل عل ملون
ــوال تلك املكونات  ــرحي في القرن املاضي،( ل اهم ممثل مس
ــاك بقلق لير  ــوء ماكنت بقادر على األمس ــية للض النفس
ــور العاصفة التي  ــاق همومه، ص ــه وانبث ــدات تراجع وتزاي
ــارك جعلني  ــم دور االضاءة املش ــيقى وفه خلقتها املوس
ــرحية،  ــي جتاربنا املس ــة فعالً)ف ــط عاصف ــعر أني وس اش
ــعينيات التهريجية، انتقل  بعد انحطاطات مرحلة التس
الشباب الى مسرح اعلن موت الكاتب او تهميشه واعادة 
ــردية من خالل العوامل املساعدة، كان الضوء اهمها  الس
ــردي، ضمن هذه االيضاحية  ــيد الس واقدرها على التجس
ــة االضائي، متردت رغباته، صار  ــار طعم التي طورت اداء بش
عن قصد اشتغالي ميازج بني بقعتني او اكثر ليمنح احلدث 
ــد اضاءته على امر مهم ،  ــية واحلركية، تعم ابعاده النفس
ــه عارياً يرقب الظالم، ودفعه  ــد وعدم ترك هو تغطية اجملس
ــون االضائي،  ــي املطلوب من خالل املل ــدوء النفس الى اله
ــار طعمة هذا السر التفسيري؟من اين بدأ،  كيف فهم بش
ــينغرافي الذي دخل دون  ــه مع اخملرج والس وكيفيات تعاون

سابق حضور في خضم جتسيدنا املسرحية؟.
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فـنـــارات

شوقي كريم حسن
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محمد جرب حسن

ــكل ما  ــة ل ــه الرافض طبيعت
ــي الذوق  ــراب ف ــدث من خ يح
ــخطه على طريقة  العام وس
او  ــة  باملهادن ــات  األزم ــل  ح

ــي جعلته  الت ــكوت هي  الس
ــن اجلميع.ترك زوجته  يبتعد ع
ال  ــه  كون ــاءه  واصدق ــه  وأهل
ــامحهم او  ــتطيع ان  يس يس
ــأوا بقصدٍ  أخط إن  يجاملهم 
ــل  يحم ــه  قصد.وألن ــر  غي او 
ــورة في داخله،  والث العنفوان 
ــة  ــى طريق ــه ال ــه نفس قادت
ــرّغ  يف ان  ــا  فيه ــتطيع  يس
احلنق  ــحنات  ــن ش م ــاً  بعض
الذي يشعر به، وذلك بالهتاف 
ــاد والفاسدين في  ضد الفس
التظاهرات كل يوم  ــاحات  س
ــى اكتاف  ــة محموالً عل جمع
املتظاهرين، اما بقية االسبوع 

ــه  ــع صديق ــه م ــه يقضي فأن
الوحيد الذي أدمنَ عليه وعلى 
ــار  ــة االخب ــاهدة ومتابع مش
ــه، صار  ــية من خالل السياس
يتنقل بني القنوات الفضائية 
ــك  ــرك تِل ــذه ويت ــاهد ه .. يش
ــتقرَ اخيراً على قناة  حتى اس
ــدة اخذ يتابعها  فضائية واح
ــخصية مذيعها  إلعجابه بش
ــة  ــه بعالق ــط مع ارتب ــذي  ال
ــاهدة له،  ــة من اول مش روحي
ــذا املذيع وصل الى  الهوس به
ــة ادائه  ــذ يعرف طريق انه أخ
ــلوب نطقه خملارج احلروف  واس
ــه  ــي اختيار مالبس ــه ف وذوق

ــعره، ولم يكتفِ  وتصفيف ش
بذلك بل كان يشعرُ به ويعرف 
هل حالته النفسية هذا اليوم 
جيدة ام ال ؟ وهل هو في ودٍ مع 

ــيئاً  زوجته واطفاله ام ال؟ .. ش
ــاعره جتاه  ــيئاً اخذت مش فش
ــر وتوطدت  ــىً آخ ــع منح املذي
بينهما صحبة وصداقة وصار 

ــرة األخبار  ــاهده يعدُ نش يش
ــة  ــة املعيش ــي غرف ــده ف عن
ــد بثها،  ــاعة من موع قبل س
ــن اخلبر الذي  يتناقش معه ع
ــرة.. ويقترح  ــه النش ــدئ ب يبت
عليه مالحظاته التي يتفاجأ 
عندما يسمعها وقد أخذ بها 
ــاهدين.في  املش على  ــا  وقرأه
ــوم الذي كان مختلفاً  ذلك الي
عن بقية األيام وبعد أن شارك 
ــت  جوبه ــة  عارم ــرة  بتظاه
ــة  فرق ــل  قب ــن  م ــة  بشراس
مكافحة الشغب، غاب املذيع 
ــي ملنزله  ــوره اليوم ــن حض ع
ــاذا تأخر  ــراً .. مل ــي هو حائ وبق

ــيء اليوم؟ لم  صاحبي عن اجمل
ــار إالّ  ــرة األخب ــقَ على نش يب
ــاعة حتى تبدأ.. مضت  ربع س
ــو ينتظر ..  ــق ببطء وه الدقائ
ــن على  ــلَّ املذيع م ــراً أط اخي
الشاشة..كان احلزن بادياً على 
مالمحه والكلمات تخرج من 
ــفتيه بصعوبة وهو يبتدئ  ش
ــن تظاهرات  ــرة بخبر ع النش
تل فيها متظاهر  اليوم التي قُ
ــف املذيع عن ذكر  ــد .. توق واح
ــادث  ح ــن  ع ــر  أكث ــل  تفاصي
ــم  ث  .. ــر  املتظاه ــهاد  استش
ــتطع  اجهش بالبكاء ولم يس

اكمال النشرة االخبارية.

وكاالت / البينة الجديدة
ــه  ــن انطالق ــاعات م ــل س  قب
ــكندرية  ــان اإلس ــى مهرج الغ
ــر  البح ــدول  ل ــينمائي  الس
ــاح  االفتت ــل  حف ــط  املتوس
ــبت  ــررا يوم الس ــذي كان مق ال
ــوء األحوال  ــبب س املاضي بس
ــة املطلة على  ــة باحملافظ اجلوي
املهرجان  املتوسط.وقال  البحر 
ــروف  للظ ــرا  «نظ ــان  بي ــي  ف
ــة التي متر بها  املناخية الطارئ
ــكندرية، قررت  ــة اإلس محافظ
ــكندرية  اإلس ــان  مهرج إدارة 
ــدء  ب ــل  تأجي ــينمائي  الس

فعاليات املهرجان في موعدها 
ــني  املكرم ــدوات  ون ــروض  بالع
ــاح». ــة االفتت ــاء احتفالي وإلغ

ــواحل الشمالية  وتتعرض الس
ــة أمطار  ــا ملوج ــة حالي املصري
ــطة إلى غزيرة مع توقع  متوس
ــام قادمة  ــتمرارها ألربعة أي اس
بحسب بيانات الهيئة العامة 
ــة.وكان املهرجان  لألرصاد اجلوي
ــي أيلول  ــادة كل عام ف ــام ع يق
ــة  ــن جائح ــرين األول لك أو تش
ــي أصابت  ــا الت ــروس كورون في
العالم دفعت اجلمعية املصرية 
لكتاب ونقاد السينما، املنظمة 

ــاء دورته  ــى إرج ــان، إل للمهرج
السادسة والثالثني إلى تشرين 
ــان  املهرج ــص  قل ــا  الثاني.كم
مسابقاته لتقتصر على اثنتني 
ــالم الطويلة  فقط، واحدة لألف
وتضم ١٢ فيلما، وأخرى لألفالم 
ــا  فيلم  ٢٠ ــم  وتض ــرة  القصي
ــنوية  الس ــابقة  املس ــب  بجان
ــيناريو والتي حتمل  لكتابة الس
الليثي.مهرجان  ــدوح  مم ــم  اس
ــينمائي هو  ــكندرية الس اإلس
الثاني الذي يقام في مصر عقب 

مهرجان اجلونة السينمائي.

متابعة / البينة الجديدة
ــك أن الوقت هو أثمن ما في الوجود، فالوقت  بال ش
ــو قارنتها  ــنوات ل ــو حياتنا، فنحن نحيا عدة س ه
بعمر كوكب األرض تصبح ال شيء (أقل من غمضة 
ــون يطلع صفر،  ــرك بعمر الك ــني) وإذا قارنت عم ع
وأغني ملياردير سواء بيل جيتس أو جيف بيزوس أو 
سليمان احلكيم، مهما أوتي من ثروة فلن يستطيع 
ــس يكون أصعب،  ــراء يوم أمس، وبالطبع أول أم ش
ــتطيع  ــرت من عمرك لن تس ــة التي م ــى الثاني حت
ــي  ــن والت ــة الزم ــك آل ــترجاعها، إال أذا كان لدي إس
كتبت عنها رواية هربرت جورج ويلز.كل هذا مقبول 
ــدارس ونحن  ــي امل ــا ف ــن أن يعلمون ــروف، ولك ومع
ــيف إن لم تقطعه  ــارا: «الوقت كالس ــاال صغ أطف
ــكالن  ــارة كلمتان تش ــذه العب ــي ه ــك!» فف قطع
ــيف والقطع! تعلمنا  عقلية طفل «داعشي» الس
هذه العبارة وحفظناها عن ظهر قلب حتى قبل أن 
نرى السيف، ثم أن العبارة ال معنى لها كيف يكون 

الوقت كالسيف؟ هل هو حاد هل هو صديء هل هو 
ــوف يقطعني السيف؟ هل سوف  يقتل، وكيف س
يقطع رقبتي مثال؟أنظر باملقارنة، أهمية الوقت من 
املثل الشعبي املصري اجلميل: «اليوم اللي يروح ما 

. « ــش جع ير
ــذي  ال ــعر  الش ــذا  ه تعلمناه في كل 

ــر وتعظيم  ــنا تقدي ــرة املراهقة غرس في نفوس فت

السيف واحلرب وحتقير السالم واملفاوضات، واعتبار 
ــلم هو دليل الضعف واخلنوع ، أما  اللجوء إلى الس
ــرج عند الكالم عن  ــعر، فحدث وال ح إذا جئنا للش
ــوف أضرب أمثلة للشعر العربي الذي  السيف، وس
ــن  ــة ونحن في س ــاه في املدرس ــاه وحفظن تعلمن
ــعراء العرب؛ أبو  ــن أعظم ش ــة، واألمثلة م املراهق
الطيب املتنبي وعنترة بن شداد العبسي وأبو متام: 

يقول املتنبي في أشهر أبياته:ـ
يف أصدق إنباءً من الكتبِ  السّ

في حده احلدّ بني اجلدّ واللّعبِ
ــة الرفض وكان  ــدو أن املتنبي كان من جبه يب
ــالم ألنه يرى أن احلرب هي أفصل  ال يؤمن بالس
ــيلة إلنهاء املشاكل مع األعداء، واحلرب هي  وس
ــاش املتنبي  ــالم فهو اللعب! ولو ع ــد، أما الس اجل
ــالم مع  ــد معاهدة س ــادات يعق ــاهد الس حتى ش
ــرائيل ألعتزل الشعر ثم انتحر بالسيف ألن في  إس

حده احلد بني اجلد واللعب.
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   إذ سلط الباحث الضوء على 
ــب معاصر له  حياة اديب وكات
ــورة وهو  ــات منش ــدة مؤلف ع
ــث وتدقيق  ــا وبح ــب رؤي صاح
ــة من  ــة عالي بثقاف ــف  ومثق
ــواء املنتفق القدمي) او  اهالي (ل
مدينة الناصرية احلالية توارث 
ــالفه وناها  ــن اس ــة ع الثقاف
ــه الناصرية  ــوع مدينت ــي رب ف
ــل  مث ــا  ونواحيه ــا  واقضيته
ــيوخ) والشطرة ،  ــوق الش (س
ــة . كونه  ــة ، والعرج الفضلي
ــة اصيلة  ــرة عربي ــليل اس س

ــلط  الباحث  وقد سُ
االضواء على جوانب 
ــور  الدكت ــاة  حي
ــاوي  العظم ــك  مال
ــخ  ــة تاري ــن ناحي م
 ، ــه  والدت  ، ــه  حيات
ــه  ــه ، بحوث مؤلفات
،وثقافته  واشعاره 
ــة  ومكان ــة  دراس
ــت  مزج ــة  علمي
ــوار  ــدة اط ــني ع ب
ــات  ثقاف ــدة  وع
اجتماعية وبيئية 
ــت  كون ــة   وديني
ــذا االطار  ــي ه ف
الناجت من امتزاج 

والثقافات  العرف 
ــتطاعت  ــخصية اس ، فهو ش
ــراث والتجديد  ــزج بني الت ان مت
ــة واحلداثة ، مالك  وبني االصال
العظماوي الناصري ابن شيخ 
ــم فهو جنل  ــيرة آل بوعظ عش
ــلطان  ــف آل س ــيخ يوس الش
العظماوي الناصري ، من اسرة 
ــجاعة  والش ــرم  بالك ــت  عرف
ــخصيته بني  ــذي حوته ش وال
ــي  القبل ــائري  العش ــد  البع
واالجتماعي  ــي  الدين ــد  والبع
ــذي  ــي ، وال ــوي واآلكادمي والترب
ولد في حفبة الستينيات في 
ــه هذه احلقبة  العراق وما حوت
ــلبيات  وس ــات  ايجابي ــن  م
ومشاكل ومعضالت سياسية 
دينية .تدرجت هذه الشخصية 
ــي مراحل الترقي  االمنوذجية ف
والدراسة والتحصيل الدراسي 
ــف  ــم الوظائ ــالل تلك ــن خ م
واملهام التي تقلدها في حياته 
... لذلك نالحظ الباحث املؤرخ 

عطية 
ــك  ــروي ذل ــض ي ــد الرمي منش
ــب  حس ــه  ويبوب ــه  ويرتب
ــي  ترق ــب  وحس ــنوات  الس
ــلم احلياة للعظماوي ، وما  س
ــخصية على  اثمرته هذه الش
اعجاب الكثيرين وعن كيفية 
ــع اجملتمع العراقي  تعاطيها م
في ساحة االدب والتأليف من 
اسفار خلدت ذكره في ساحة 
ــكان  ف  ، ــة  العراقي ــة  الثقاف
ــع االبتالء)  ــي م ــه ( رحلت كتاب
سفرا شامال لالبحاث الدينية 
ــة  واالجتماعي ــة  والعقائدي
والتاريخية للوصول الى ثمرته 
ــرد  الف ــف  تثقي ــن  م ــه  وغايت
ــى بفهم  ــي ذكرا او انث العراق
ــي وادراك ال لبس فيه نقيا  ووع
ــوائب . والذي  ــن الش بعيدا ع
سعى فيه العظماوي ان يوثق 
ــن التوثيق لألخر  ــه بدال م لذات
والدافع لهذا التوثيق ما اطلق 

عليه خط احملنة الذي يقع في 
الطرف البعيد من خط الرخاء 
بوقوعه عند احلد الفاصل بني 
احلياة واملوت ، خط تتعلق فيه 
وتتأرجح بني  البشرية  النفس 
ــود والبحث عن  ــئلة الوج اس
ــذا الوجود .وكتبه  الذات في ه
ــوان (  ــومة بعن ــرى املوس االخ
ــه املرأة  ــات التي تواج التحدي
ــث) الهيمنة  في العصر احلدي
التصدي  ــة  وكيفي ــة  االعالمي
ــدث فيهما  ــذي يتح ــا ) وال له
ــد املرأة  ــاالت العنف ض عن ح
وكيفية  ــة  االعالمي والهيمنة 
ــالم  االع ودور  ــا  له ــدي  التص
ــيج اجملتمع  ــك نس ــي متاس ف
ــى  عل ــع  وق ــا  وم  ، ــي  العراق
ــائري  ــف عش ــرأة من تعس امل
ــة الكتابة  ــي واهمي واجتماع
ــرأة  وامل ــات  موضوع ــذا  بهك
باحلضارات والتاريخ والثنائيات 
ــرق والغرب ومكانتها  بني الش
بالقرآن وعند الرسول األعظم 
ــراء  الزه ــة  وخصوصي (ص) 
وبنت  ــالم)  الس (عليها  وزينب 
الهدى وكل املبدعات بالتاريخ. 
ــة النصافها  ــاب محاول والكت
ــيرة  ــر( العش ــاب االخ ، والكت
ــون)  والقان ــريعة  الش ــني  ب
ــال  ونض ــخ  تاري ــتعرضا  مس
االصيلة  ــة  العراقي ــائر  العش
ــاث ورؤى مهمة افادت  من ابح
ــرد العراقي واغنت املكتبة  الف

الثقافية العراقية والذي قارية 
. وله ايضا ديوان شعري بعنوان 
ــذي يحتوي  ــة) ال ــز العذوب (رم
ــد  ــددة فنج ــور متع ــى ص عل
ــبة  ــي كل مناس ــه بصمة ف ل
ــن في  ــن البارزي ــة وكان م كرمي
هذا املضمار .لذا حلظ مؤرخنا 
ــة الرميض تلك البواعث  عطي
ــخصية  واالضواء في هذه الش
ــني  ب ــزج  امل ــظ  وحل ــرة  املعاص

ــدد  والتج ــن  والدي ــراث  الت
ــني االصالة  ــاره امنوذجا ب فاخت
ــور  لتط ــا  وامنوذج ــة  واحلداث
ــة ، واثبت  ــذي قاري ــة ال الثقاف
ــرات ودجلة  ــاء الف ــى ان ابن عل
ــة  ــارة والعراق ــاء اور احلض وابن
والتاريخ قادرين على االنبعاث 

ميادين  ــتى  ــد في ش والتجدي
ــاة االجتماعية والتعاطي  احلي
ــات العصور املتجددة  مع ثقاف
ــن الثقافات  ــالخ ع ــدون انس ب
العريقة املتأصلة سواء اكانت 
ــة او اجتماعية او  ثقافات ديني
ــراز صورة  ــالل اب ــة من خ عرقي
خالبة واضحة للفرد التكاملي 
في مجتمع مر بعصور وحاالت 
ــف  بالعن ــت  اتصف ــددة  متع
والقهر والتراجع وملئت بأنواع 
اإلرهاب والتخلف ، فكان مالك 
العظماوي باحثا وراء التكامل 
ــة  واملغروس املفقودة  ــم  والقي
ــكانه  ــدان العراق وس ــي وج ف
اعراقهم ومشاربهم  مبختلف 
ــن عراقة  ــون ممثال ع والذي يك
ــروف  ــم ظ ــي رغ ــرد العراق الف
احلياة وغصصها املرة وجتاربها 
ــد  وتع  ، ــية  القاس ــة  األليم
ــفارا  اس العظماوي  ــات  مؤلف
تاريخية وثقافية عامة جامعة 
ــراق ،  ــاة اهل الع ــروب حي لض
ــع حياة مريرة  متأصلة عن واق
ــف  املؤل ــها  عايش ــة  ومضني
وتعايش معها ذاكرا جل خبرته  
ذكرناها  ــي  الت ــه  ــي مؤلفات ف
بإسلوب جميل وسلس مبينا 
للنظم العشائرية والقانونية 
ــرعية في حقب سبقت  والش
ــب تلت ، وقد وضع للمرأة  وحق
ــاكل بإطرٍ  حالً لكثير من املش

قرآنية واجتماعية واخالقية.

اصدار جديد للباحث 
واملؤرخ عطية منشد 
الرميض بعنوان 
النورس اجلريج (مالك 
العظماوي ) بني 
االصالة والتجديد ، 
والذي يقع في عشرة 
فصول  في (٢٠٠) 
صفحة من القطع 
الكبير ، الصادر عن 
دار الفرات للثقافة 
واالعالم – بابل لسنة 
١٤٤١ه  - ٢٠٢٠م ،  وقد 
قدم الكتاب اربعة من 
الباحثني املرموقني 
بعلم التاريخ واألنساب 
اولهم الدكتور والعالمة 
االستاذ جواد الصافي ، 
واالستاذ احملقق حسام 
املوسوي ، واالعالمي 
الدكتور احمد عبد 
الرسول الشجيري 
، والباحث االستاذ 
عبد الزهرة االمارة 
. اضافة الى تقدمي 
املؤرخ الرميض ، ومما 
ذكره الدكتور العالمة 
الدكتور جواد الصافي 
في تقدميه للكتاب 
الذي اشاد بالكتاب من 
حيث التأليف والتبويب 
واالعداد 

البينة الجديدة / هناء العبودي

سلط الباحث الضوء 
على حياة اديب 

وكاتب معاصر له 
عدة مؤلفات منشورة 

وهو صاحب رؤيا 
وبحث وتدقيق 

ومثقف بثقافة عالية

6ثقافية

البينة الجديدة / علي شريف 
شارك البيت الثقافي في محافظة واسط 
في افتتاح فعاليات شارع دجلة الثقافي 
ــاطاته لفترة طويلة  بعد التوقف عن نش
بسبب جائحة كورونا والوضع السياسي 
ــره الدكتور  ــاح الذي حض ــتهل االفتت .اس
ــط  ــة واس ــس جامع ــني رئي ــازن احلس م
ــم وأعضاء  ــة اإلمام الكاظ ــاتذة كلي واس
ــاء  ــط ورؤس إحتاد األدباء والكتاب في واس
الروابط الشعرية واالدبية والثقافية وعدد 
ــعراء والفنانني  ــني والش ــن املثقف كبير م
ــط.  ــن أبناء محافظة واس وجمع غفير م
وقال مدير البيت الثقافي الوسطي مناف 
سعدون العتابي: أن شارع دجلة الثقافي 
ــذي أصبح  ــت الثقافي ال ــداد للبي هو امت
املتنفس احلقيقي لكل األوساط الثقافية 
ــر الوعي الفكري والثقافي  وهو واحة لنش
ــع. مؤكدا على  ــرائح اجملتم ــني جميع ش ب
ــل  ــبابية وصق ــات الش ــاف الطاق اكتش
ــع  ــوض بالواق ــل النه ــن أج ــم م مواهبه
ــدة  ــدمي ع ــاح تق ــن االفتت الثقافي.وتضم
ــة منها قصائد  ــات ثقافية مختلف فعالي
ــارك فيها  ــعرية تغنت بحب العراق ش ش
ــدمي عرض  ــعراء وكذلك تق ــن الش ــدد م ع
ــر/ علج (  ــوان ( حب/ جكاي ــرحي بعن مس
ــة اخلريجني ومت عرض  يحاكي وضع الطلب
لوحات للفنون التشكيلية واخلط العربي 
ــطة ثقافية مختلفة وتواقيع  وأقامة انش
ــدارات جديدة .وفي اخلتام اثنى احلضور  اص
ــه البيت  ــذي قام ب ــدور املتميز ال ــى ال عل
الثقافي الواسطي مبشاركته الفعالة في 

اعاده افتتاح هذا الشارع الثقافي.

@Äbnnœa@ø@⁄âbíÌ@Z¡çaÎ@øb‘q
øb‘r€a@Ú‹uÖ@ âbë@pbÓ€b»œ

Ò7ñ”@Úñ”

è����������������������������Åä�é�€a@Êb�‘��Ó���ç

راقية مهدي

انا املبتلية باحلب
املتمتمة بكلمات

اوراق  ــح  الري ــا  حتيله
حنني!

ــدم عن  ــجار التن األش
اإلثمار 

والشمس عن الصفاء
واألمطار عن احلب

الرجال عراة
اسماء  عن  يتساءلون 

الرشيقات
ــيقان  س ــون  يتأمل

السرخس
اذا لم يتعطروا

ــور  الزه ــت  كان ــا  مل
واألوراد 

مات غصن الصمت 
ر  مات البِلوّ

ــب  بجان ــوس  اجلل
الغروب

احساس بالثمالة

مثل ظل غريب
من حولي قوس قزح

وأعياد طفلة
تتدفأ بشمس غريبه

ــفينة  ــرت بها س ابح
الشراع

ندميها ساحل ليل
تعوم عباب النسيان

مركب في الفضاء
ربان بجمجمة أسد 

ياربي انتظر اجابه

انت خلقت الرجال
املدن

الظلم
اجلشع
الغابه
البحر 

ــلم  يستس ــني  ح
السرخس

يهدأ الرعد
وتسقط احلرية

وتبقى تلك السيقان

ــض  ابي ــر  بدفت ــم  حتل
مفتوح

وأقالم رهن االصابع
لتمزج الكلمات

يظهر لوني املضاع
يبحث عن قصيدتي

بني ساحل وآخر 
ماكثة في ذاتي

ليس خوفا من الغرق
إمنا خجال 
من البحر.

ÒÜ����Óñ”
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عطية منشد الرميض



albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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8طب وعلوم

نبذة تاريخية:
ــرة في جنوب  ــارس ألول م ظهر الس
ــن هوجن كوجن  ــرق الصني بالقرب م ش
في شهر تشرين الثاني من عام ٢٠٠٢ 
ــيا وأوروبا  وانتقل إلى باقي بلدان آس
ــرت  ــافرين؛ إذ انتش ــدا مع املس وكن
ا في  ــريعً ــارس س ــدوى مرض الس ع
ــم في عام ٢٠٠٣،  جميع أنحاء العال
ــر من ٨٠٠٠  ــك عندما أصيب أكث وذل
ــر من ٢٦  ــدوى في اكث ــخص بالع ش
ــخص لقي  ــا يقارب ٧٧٤ ش بلدا، وم
ــبب املرض قبل السيطرة  حتفه بس
ــدى  ــارس م ــح س ــد أوض ــه، وق علي
ا في  ــار العدوى سريعً إمكانية انتش
ــريع احلراك. وعلى  عالم مترابط وس
ــاون الدولي  ــب اآلخر، مكن التع اجلان

ــراء الصحة من احتواء  املتضافر خب
ا ليصل حاالت  ــريعً انتشار املرض س
العدوى من مرض السارس عام ٢٠٠٤ 

الى صفر في جميع انحاء العالم.
اسباب املرض و كيفية انتقاله: 

وحتدث متالزمة االلتهاب الرئوي احلاد 
ــاللة من فيروس  بسبب اإلصابة بس

ــبب  كرونا، وهو نفس الفيروس املس
ــكل هذه  ــى اآلن لم تش ــرد، وحت للب
ــة  ــورة حقيقي ــات أي خط الفيروس
ــا  ــن أن له ــم م ــر، بالرغ ــى البش عل
تأثيرها اخلطير على احليوانات. ولهذا 
ــبب يعتقد العلماء أن السارس  الس
ــر،  رمبا انتقل من احليوانات إلى البش

وهناك احتمالية في تطور الفيروس 
من فيروس حيواني أو أكثر إلى ساللة 

جديدة. 
ــاز  اجله ــراض  أم ــب  أغل ــر  وتنتش
ــة  متالزم ــا  بينه ــن  وم ــي  التنفس
االلتهاب الرئوي احلاد عن طريق الرذاذ 
الذي ينتشر في الهواء، وذلك عندما 

ــني  ــخاص املصاب ــد األش ــوم أح يق
ــس، أو  ــعال، أو العط ــرض بالس بامل
ــراض املصاحبة ملرض  االع ــكالم.  ال

السارس:
ــارس إلى  ــبه أعراض مرض الس تش
ــزا، وعادةً  ــر أعراض األنفلون حدٍ كبي
ــي الظهور خالل  ــا تبدأ األعراض ف م
يومني إلى ٧ أيام من حدوث اإلصابة، 
ر ظهور  ــد يتأخّ ــي بعض احلاالت ق وف
األعراض إلى ١٠ أيام، وتشمل أعراض 
ــاع درجة  ــي: ارتف ــا يأت ــارس م الس
ــديد. الصداع.  ــب الش ــرارة. التع احل
ــعريرة. وجع العضالت. فقدان  القش
الشهية. اإلسهال. وبعد ظهور هذه 
ــدأ العدوى في التأثير  األعراض قد تب
ــي مما  ــني واجلهاز التنفس على الرئت

ــراض إضافية  ــور أع ــى ظه ــؤدي إل ي
ــة  وصعوب ــاف  اجل ــعال  الس ــل  مث
ــجني  ــبة األكس التنفس ونقص نس
ــن أن تكون قاتلة  في الدم والتي ميك
ــديدة، وفي  ــاالت اإلصابة الش في ح
ــكل  ــرض بش ــالج امل ــدم ع ــة ع حال
مناسب قد حتدث بعض املضاعفات 
ــل التنفس وفشل  اخلطيرة مثل فش
ــب باإلضافة إلى  ــل القل الكبد وفش
ــاكل في الكلى.العالج و  حدوث مش
ــد عالج محدد ملرض  الوقاية: ال يوج
السارس حتى اآلن باستثناء الرعاية 
ــبة  ــة. اما بالنس الداعم ــة  الصحي
للمضادات احليوية البكتيرية فانها 
ــو  ــبب ه ــدة اذ ان املس ــي فائ ال تعط
ــا، باالضافة  ــس بكتيري ــروس و لي في

ــات  ــدم وجود مضاد للفيروس الى ع
أثبت فاعلية لعالج مرض السارس. 
ا متنوعة من  ــون أنواعً يدرس الباحث
ــى للوقاية من  اللّقاحات التي تُعطَ
مرض السارس، غير أنّ هذه الدراسات 
ا،  ــان، وعمومً ــى اإلنس ــرى عل لم جتُ
ــارس،  ــور مرض الس ــة ظه ــي حال ف
ــالمة  ــن إجراءات الس ــد عدد م يوج
ــة  للوقاي ــا  باتباعه ــح  ينص ــي  الت
ــي: ارتداء  ــدوى، ومنها ما يل ــن الع م
ــوائل  القفازات عند التالمس مع س
ــا، والتخلص منها  ــخص م أو براز ش
ــع ضرورة  ــتخدامها، م ــورًا بعد اس ف
ــرص على  ا. احل ــدً ــل اليدين جي غس
غسل األدوات الشخصية للشخص 
ــاخن  ــارس باملاء الس ــاب بالس املص
ــون؛ كأدوات الطعام اخلاصة  والصاب
واملالبس. استخدام  ــف،  واملناش به، 
املطهرات املنزلية لتعقيم األسطح 
ــاب، أو  ــون ملوثة باللّع ــد تك التي ق
ــول، أو البراز،  ــيء، أو الب ــاط، أوالق اخمل
مع احلرص على ارتداء القفازات أثناء 
ــرة  التنظيف، والتخلص منها مباش

بعد االنتهاء.
*  دكتوراه احياء مجهرية طبية  
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متابعة / البينة الجديدة
ــني من حيوان  ــة الدمنارك، قتل املالي ــزم حكوم تعت
ــر طفرة فيروس  ــط مخاوف من أن تؤث «املنك»، وس
ــة اللقاح  ــه، على جناع ــجلت لدي ــا التي س كورون

املرتقب ضد العدوى وسط البشر.
وبحسب «نيويورك تاميز»، فإن رئيسة وزراء الدمنارك، 
ــذه اخلطوة في  ــن، أعلنت عن ه ــي فريدريكس ميت

مؤمتر صحفي.
ــن ١٥ مليون من حيوان «املينك» في  ويوجد أكثر م
ــر الدول التي  ــك واحدة من أكث ــارك، وهي بذل الدمن

تقوم بتصديره فروه.
ــة أن تلجأ بالدها إلى  ــؤولة الدمناركي ورجحت املس
ــدام املاليني من  ــل تنفيذ عملية إع ــش من أج اجلي

حيوان املينك.
ــر معهد املصل الدمناركي، كيري مولباك،  ونبه مدي
ــذه الطفرة التي  ــر الصحفي، إلى أن ه ــالل املؤمت خ
ــا تربك جناعة  ــد حيوان املينك رمب ــرى رصدها عن ج

اللقاحات املنتظرة ضد فيروس كورونا.
وكانت السلطات الصحية في الدمنارك قد أبلغت 
ــأن هذه الطفرة التي  منظمة الصحة العاملية بش
ــتجد الذي يؤدي  ــجلت في فيروس كورونا املس س

إلى مرض «كوفيد ١٩».
ــه، أكدت احلكومة الدمناركية أن  وفي املنحى نفس
١٢ شخصا في منطقة جوتالند، أصيبوا بفيروس 

كورونا الذي يحمل تلك الطفرة.
ــة إن فيروس كورونا الذي يحمل  وتقول تقارير طبي
ــكل كبير مع األجسام  هذه الطفرة ال يتجاوب بش
ــان وتدافع عنه  ــة اإلنس ــادة التي حتمي صح املض

أمام األمراض واالضطرابات الصحية.
ــذه الطفرة،  ــن طبيعة ه ــر تقارير ع ــم يجر نش ول
ــم يوضح الباحثون طريقة رصدها من خالل  كما ل

الفحوص.
ــم بجامعة آيوا  ــم اجلراثي ــث في عل ــول الباح ويق
ــتانلي بيرملان، إن العلماء والباحثني  األميركية، س
ــي  ــوض ف ــن الغم ــة م ــهم إزاء حال ــدوا أنفس وج
ــأن  ــن املعلومات املهمة بش ــف ع ظل عدم الكش

الطفرة.
ــق على  ــتطيع التعلي ــه ال يس ــان أن ــاف بيرمل وأض
ــاب معلومات  ــل غي ــي»، في ظ ــالن الدمنارك «اإلع

كافية بشأنه.
ــة اخملتصة في  ــت الباحث ــك، طلب ــون ذل ــي غض ف
ــرية، إميان إميا  علم اجلينات بجامعة بازل السويس
ــاس أال يصابوا بالذعر من جراء  هودكروفت، من الن

هذه األخبار.
ــتبادر إلى إخطار  ــت أن الهيئات العلمية س وأضاف
ــتجدات، عندما تكون ثمة معلومات  الناس باملس

إضافية.
ــة هولندية غير  ــت دراس ــول املاضي، كان ــي ايل وف
ــتجد  ــروس كورونا املس ــرت أن في ــة، قد ذك نهائي

ينتقل بني اإلنسان وحيوان املينك.
وترجح السلطات الصحية في الدمنارك، حاليا، أن 
تكون هذه الساللة التي شهدت طفرة من الفيروس 

قد انتقلت من حيوان املينك إلى اإلنسان.
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د.  نزار علي شريف *
ــاب الرئوي احلاد  متالزمة االلته
ــارس)،  ــرض (الس ــروف مب – املع
ــببها  ــة يس ــة مرضي ــي حال ه
فيروس يقوم باتالف احلويصالت 
الهوائية في الرئتني، مما يسبب 
ــجة الرئة  تورم و تليف في انس
ــل احلويصالت  ــق من عم و يعي
الهوائية و مينع االكسجني من 
ــدم، و بالتالي  ــى ال ــول ال الوص
ــي:  مما  ــاز التنفس ــور اجله قص
يعني عدم قدرتك على التنفس 
جيدا للحصول على االكسجني 
الكافي خلاليا اجلسم، وقد يؤدي 
الى قصور في وظائف االعضاء 

اخملتلفة في اجلسم.

@Ô«b∫@‚aÜ«a@Âfl@áb‘„a
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متابعة / البينة الجديدة
ــة، تيدروس  ــة الصحة العاملي ــر العام ملنظم حذر املدي
ــدول الواقعة في نصف  ــوس، من أن ال أدهانوم غيبريس
ــع ارتفاع عدد  ــمالي «في منعطف حرج» م الكرة الش

حاالت اإلصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا املستجد 
«كوفيد-١٩وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤمتر 
ــتكون  ــهور القليلة املقبلة س صحفي، اجلمعة: «الش
ــى طريق خطر. الكثير  ــة للغاية وبعض الدول عل صعب

ــاالت،» ودعا  ــارعة في احل ــهد زيادة متس من الدول تش
ــرة املنظمة  ــريع.من جانبها، ذكرت خبي ــرك الس للتح
املسؤولة عن شؤون فيروس كورونا، ماري فان كيركوف، 
ــجلت نحو ٤٤٥ ألف حالة كورونا جديدة  أن املنظمة س

ــة، ونحو نصفها  ــاعة املاضي ــرين س خالل األربع وعش
كان من أوروباصلة وأضافت أنه في العديد من املدن في 
ــتيعابية  ــيتم الوصول ألقصى قدرة اس أنحاء أوروبا، س

في وحدات الرعاية املركزة خالل األسابيع املقبل.

متابعة / البينة الجديدة 

ــى الذهن عند  ــادل إل ــا يتب إن أول م
ــو الوزن  ــعرات احلرارية ه ــر الس ذك
ــم التخلص  ــن حتى يت ــد، لك الزائ
ــتمرار احلياة  ــوزن واس ــذا ال ــن ه م
ــة، فثمة حاجة إلى  بصورة طبيعي
ــعراتويقول  كم معني من هذه الس
ــي في تقرير  ــع «هيلث» الصح موق
ــى إجراء معادلة  إن األمر يعتمد عل
ــابية تقوم على إدخال عناصر  حس
ــوزن  ــول وال ــر والط ــس والعم «اجلن
ــبيل  ــى س البدني»فعل ــاط  والنش
ــخص نحو ٩٠  املثال، إذا كان وزن ش

ــنتيتمرا،  ــرام وطوله ١٧٠ س كيلوغ
ــا بطعام  ــي يومي ــه أن يكتف فعلي
ــعرة حرارية في  ـــ ١٥٠٠ س ــدر ب يق
ــيئا من وزنه. ــر ش حال أراد أن يخس
ــم  ــذه املعادلة اس ــق على ه ويطل
ــد أثبتت العديد  Mifflin-St Jeo، وق
ــات أن نتائجها دقيقة  ــن الدراس م
ــم  اجلس ــات  احتياج ــر  تقدي ــي  ف
احلرارية.ولتقريب صورة  ــعرات  للس
ــعرات احلرارية، خذ الهامبرغر  الس
ــعرة  ــاال، إذ يحتوي على ٢٩٥ س مث
املعادلة،  ــذه  ه ــدا عن  حرارية.وبعي
ــاعد  ــبه عامة تس ــة أرقام ش فثم
على معرفة السعرات التي يحتاج 

ــه أو إنقاصه. ــظ وزن ــان حلف اإلنس
ــدة  القاع ــي  الطب ــع  املوق ــول  ويق
العامة في إنقاص الوزن هي تقليل 
التي يحتاجها  احلرارية  ــعرات  الس
ــمك بنحو ٥٠٠ سعرة حرارية،  جس
ــارة  ــاعدك في خس ــر الذي يس األم
ــبوعيا  ــف كيلوغرام أس ــو نص نح
وبالنسبة إلى النساء الالتي تتراوح 
ــن  أعمارهن بني ٢٦-٥٠ عاما وميارس
ــطا إلى تناول  ــاطا بدنيا متوس نش
ــعرة حرارية للحفاظ على  ٢٠٠٠ س
وزنها و١٥٠٠ في حال أرادت خسارة 
ــف كيلوغرام  ــا (نص ــزء من وزنه ج
ــن  ــال الذي ــبوعيا)ويحتاج الرج أس

 ٢٦-٤٥ ــة  العمري ــة  للفئ ــون  ينتم
ــون نشاطا متوسطا،  عاما، وميارس
ــعرة حرارية  يحتاجون إلى ٢٦٠٠ س
من أجل احملافظ على وزنهم احلالي، 
ــال أرادو  ــعرة في ح وتناول ٢١٠٠ س
خسارة نصف كيلوغرا من أوزانهم 
تترواح  الذين  الشباب  أسبوعيا.أما 
ــني ١٩-٢٥ عاما، لديهم  ــم ب أعماره
حاجة إلى طاقة أكبر، فعليه تناول 
ــعرة حرارية يوميا، إن أرادوا  ٢٨٠٠ س
احلفاظ على أوزانهم، أما إذا ابتغوا 
انقاص وزنهم فعليهم مبقدر نصف 
كيلوغرام أسبوعيا فعليهم تناول 

ما بني ٢٣٠٠-٢٥٠٠. سعرة حرارية.

متابعة / البينة الجديدة 
ــة  ــة تابع ــة فضائي ــاء إن مركب ــال علم ق
لوكالة ناسا على بعد أكثر من ٢٠٠ مليون 
ــن كويكب في  ــل قامت بدس عينات م مي
ــد أن  ــى األرض، بع ــا إل ــولة إلعادته كبس
ــا الثمني.ةقام  ــن صيده ــا م ــدت بعض فق
مراقبو الرحلة بتحريك العملية احلاسمة 
ــن العينات التي مت  ــكاب بعض م بعد انس
ــبوع املاضي. ــاء األس ــي الفض جمعها ف
ــس- ــة «أوزيري ــة الفضائي ــت املركب جمع
ا أخرى من كويكب  ريكس» احلصى وقطعً
بينو في ٢٠ أكتوبر، عن طريق ملس السطح 
ــة وانتزاع  ــزة بذراعها الروبوتي ــرة وجي لفت
ــر - ما  ــع الكثي ــاك. مت جم ــا كان هن كل م
ــات الغرامات - لدرجة أن الصخور  يقدر مبئ
ــة وانفتحت،  ــة احلاوي ــرت في حاف انحص
ــمح لبعض العينات بالسقوط.كل  ما س
ــوار بينو حتى مارس،  ــا تبقى لن يغادر ج م
عندما يكون الكويكب واألرض مصطفني 
ــام ٢٠٢٣  ــيكون الع ــكل صحيح. وس بش
ــالق مركبة  ــن إط ــنوات م ــبع س - بعد س
ــب كانافيرال - قبل  ــس ركس من كي أوزيري
وصول العينات إلى هنا.هذه هي أول مهمة 
ــى عينات  ــعى للحصول عل ــة تس أميركي
ــك  بذل ــان  الياب ــت  الكويكبات.وقام ــن  م
ــرى وتتوقع  ــور فضائية أخ مرتني في صخ
ــمبر. ــا في ديس ــدث دفعة له ــول أح وص
ــمس  ــد أن بينو الذي يدور حول الش يُعتق
وغني بالكربون، يحتوي على لبنات البناء 
احملفوظة للنظام الشمسي.وقال العلماء 
ــير  ــاعد في تفس إن العينات ميكن أن تس
كيف تشكلت كواكب نظامنا الشمسي 
ــنني وكيف نشأت احلياة  منذ مليارات الس
ــات ميكن أن  ــوا أن العين ــى األرضوأضاف عل
ــني احتماالتنا، إذا  ا في حتس ــاعد أيضً تس
ــي طريقنا. ــوم القيامة ف ــت صخرة ي كان
ــتديرة أكبر من  ــوداء مس بينو - صخرة س
مبنى إمباير ستيت في نيويورك - ميكن أن 
ــكل خطير من األرض في أواخر  تقترب بش
العقد املقبل.واحتماالت الضربة هي واحد 
في ٢٧٠٠. واخلبر السار هو أنه أثناء توجيه 

لكمة، لن ميحى الكوكب األم.
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9حوار وتقرير

إنّه سيجعل من معاجلة جائحة فريوس كورونا عىل رأس أولوياته

االنتخابات األمريكية: خطوات جو بايدن األوىل بعد فوزه بالرئاسة

مدير عام ادارة املوارد البرشية يف وزارة الداخلية اللواء الركن رحيم هاشم حممد لـ (                                      ).. 
نعمل عىل مد جسور التعاون واالنفتاح مع باقي مفاصل الوزارة خدمة للصالح العام 

نعمل بشكل دؤوب ومستمر لغرض تسهيل وتبسيط االجراء امام املراجعني

استقبال ذوي الشهداء بشكل يومي  لرتويج معامالهتم اخلاصة وادراجهم ضمن جداول التنقالت

ــحبت منها الواليات   التي انس
ــيلغي  رسمياً.وس ــدة  املتح
ــن منظمة  ــحاب م ــرار االنس ق
ــينهي  العاملية.وس ــة  الصح
ــروض على  ــفر املف ــر الس حظ
ــبع دول ذات غالبية  مواطني س
السكان.وسيعيد  من  مسلمة 
ــح  ــا مبن أوبام ــد  ــة عه سياس
للمهاجرين  «الهجرة»  وضعية 
ــن دخلوا  ــجلني الذي ــر املس غي
ــم أطفال  ــدة وه الواليات،املتح
ــس  ــه األول كرئي ــي خطاب ، وف
ــبت املاضي،  ــب يوم الس منتخ
ــت قد حان  ــدن إن الوق ــال باي ق
«ملداواة جراح» الواليات املتحدة 
ــيم البالد  ــد «بعدم تقس وتعه
ــال مخاطباً  ــل توحيدها». وق ب
ــرة: «علينا  مؤيدي ترامب مباش
التوقف عن معاملة منافسينا 
السياسيني كأعداء».وقام بايدن 
ــاال هاريس بإطالق  ونائبته كام
ــبكة اإلنترنت  ــى ش ــع عل موق
ــة االنتقال.وتعني  خاص بعملي
املتوقعة  ــات  االنتخاب ــة  نتيج
ــيصبح أول رئيس  ــب س أنّ ترام
أمريكي بفترة والية واحدة منذ 

ــة  حمل ــعينيات.ورفعت  التس
ــالً من  واب ــوري  ــس اجلمه الرئي
ــة في واليات  الدعاوى القضائي
ــؤولي  مس ــنّ  لك ــة،  مختلف
االنتخابات يقولون إنه ال يوجد 

ــود أي تزوير في  ــى وج ــل عل دلي
ــت، كما ادعى  ــة التصوي عملي
ــأ  ــر، هن ــور آخ ــي تط ترامب.وف
ــابق  الس ــوري  اجلمه ــس  الرئي
ــدن بفوزه  ــورج بوش اإلبن باي ج
في االنتخابات، قائالً إنّ الشعب 
ــق في أنّ  ــي ميكن أن يث األمريك
نزيهة  ــت فعالً  االنتخابات كان

وأنّ نتيجتها كانت واضحة.

ــد الرئيس املنتخب بإجراء  تعه
ــي الطريقة التي  ــول كبير ف حت
ــض  ــت األبي ــا البي ــل به يتعام
ــا بعد أن قلل  مع فيروس كورون
ترامب مراراً من خطورته وقاوم 
إجراءات الصحة العامة مبا في 
والتباعد  ــة  ــداء األقنع ارت ذلك 
االنتخابات  ــرت  االجتماعي.وج
ــل الفيروس  ــي ظ ــة ف األمريكي
ــن  ــر م ــاة أكث أودى بحي ــذي  ال
ــي البالد ،  ــخص ف ٢٣٧ ألف ش
ــيضمن  وقال فريق بايدن إنه س
حصول جميع األمريكيني على 
ــة ومجانية  ــارات منتظم اختب
ــة  واضح ــادات  «إرش ــدم  ويق
ــقة وقائمة على األدلة»  ومتس
أيضاً  بايدن  ــد  للمجتمعات.يري
األقنعة  ــداء  ارت ــرض  تف قواعد 
ــالد، والتي  ــي جميع أنحاء الب ف
يقول إنها ستنقذ آالف األرواح. 
ــوة كل أمريكي  ــط لدع ويخط
ــه عندما  ــاً للوج ــداء قناع الرت
يكون حول أشخاص خارج من 
ــد من حكام  ــارج منزله ويري خ
ــة  ــلطات احمللي ــات والس الوالي
ــا أعلن  ــذا إلزامياً.كم ــل ه جع

بايدن عن خطط إلعادة تشغيل 
االقتصاد األمريكي املتضرر من 
الفيروس، الذي تسبب بفقدان 
لعملهم،  ــخاص  األش ــني  مالي
ــع  التصني ــز  تعزي ــالل  خ ــن  م
واالستثمار في البنية التحتية 

األطفال ميسورة  رعاية  وجعل 
ــل فجوة الثروة  التكلفة وتقلي
بني اجملموعات العرقية اخملتلفة.

ــن  ويريد بايدن وضع تدابير حتسّ
ــرص احلصول على  من معدل ف
ــة  التكلف ــورة  ــاكن ميس مس

ــات،  ــود واألقلي ــات الس جملتمع
ــور  واألج ــة  العادل ــة  واملعامل
ــي  ــني االحتياط ــال، ومتك للعم
ــي البنك املركزي  الفيدرالي - ف
األمريكي، الذي يضع السياسة 
ــذل املزيد لتقليل  ــة - لب النقدي

الثروة. ــة في  العرقي التفاوتات 
كما يريد تغيير بعض تفاصيل 
ــي الواليات  ــرطة ف ــل الش عم
ــر  حظ ــالل  خ ــن  م ــدة  املتح
الذي تسبب  اخلنق  ــتخدام  اس
ــخصيات كثيرة،  ــي مقتل ش ف
احلرب»  ــلحة  «أس ــل  نق ووقف 
إلى قوات الشرطة وإنشاء جلنة 
ــرطة.كما يخطط  مراقبة للش
ــجناء  ــدن لتقليل عدد الس باي
في الواليات املتحدة، الذي يزيد 
عن مليوني شخص وهو األكبر 
ــن عدداً  ــم ويتضم ــي العال ف
ــجناء  ــب من الس غير متناس
ــود وغيرهم من األقليات،  الس
أكبر على  ــكل  ــز بش والتركي
«إعادة التأهيل».ويتم تسليم 
يُعرف  ــل  ــي حف ف ــلطة  الس
ــب  التنصي ــل  حف ــم  باس
ــام على  ــذي يق ــي، وال الرئاس
ــى الكابيتول في  ــات مبن درج
ــد  بع ــنطن.  واش ــة  العاصم
اجلديد  الرئيس  ــق  احلفل، يش
ــت األبيض  ــى البي ــه إل طريق
ــرة واليته البالغة أربع  لبدء فت

سنوات.

* ماهي طبيعة عمل اِّـديرية العامة 
إلدارة اِّـوارد البشرية ؟ 

ــة  ــعى وزارة الداخلي ــة تس  ـ  حقيق
ــهم  ــرية تس ــالك موارد بش ــى امت ال
ــذ رؤيتها  ــالتها وتنفي ــي حتقيق رس ف
ــة املواطنني  ــتراتيجية في حماي االس
ــتقرار األمني للمجتمع.  وضمان االس
ــة  املديري ــأن  ف ــك،  ذل ــن  م ــا  وانطالق
ــرية تسعى  العامة إلدارة املوارد البش
ــراد اجليدين  ــف االف ــى ضمان توظي ال
ــاول اصالح  ــر مقبولة تتن وفقا ملعايي
ــف، وايجاد  ــني عمليات التوظي وحتس
ــع تعزيز ادوات  ــرص تدريب مالئمة م ف
ــاة والعمل، فضال عن  املوازنة بني احلي
ــز ذوي االداء املتميز  ــد على متيي التأكي
من العاملني بتطبيق النظام السليم 
ــرية االستراتيجية.  إلدارة املوارد البش
املديرية العامة إلدارة املوارد البشرية: 
ــكيل اإلداري املتخصص  ــر التش تعتب
ــع  جمي إلدارة  ــة  الداخلي وزارة  ــي  ف
ــري  القضايا التي تتعلق باملورد البش
ــص عليه  ــى ما ن ــتندة علــــــــ مس
ــد لقوى األمن  ــون اخلدمة والتقاع قان
ــنة ٢٠١١ املعدل  الداخلي رقم ١٨ لس
ــات  والتعليم ــة  واألنظم ــني  والقوان
ــط بوكالـــة الوزارة  ذات الصلة وترتب
ــة واملالية من  ـــــــــــؤون اإلداري للش
ــنمنا  ــي ومنذ تس ــع النواحـــــ جمي
منصب مدير عام ادارة املوارد البشرية 
ــداف تصب في  ــا على حتقيق اه عملن
ــة ابناء الوزارة  ــة الوزارة وخدم مصلح
من الضباط واملراتب واملوظفني وخدمة 
ــهداء  ــريحة املتقاعدين وذوي الش ش
واجلرحى وفتح باب املقابالت لهم في 
ــتماع ملطالبهم  كل يوم ثالثاء ولالس
ــق الصالحيات القانونية.  وتلبيتها وف

وحث مدراء الدوائر واملديريات باإلجابة 
ــقوف  ــات وضمن س ــى كل الطلب عل

زمنية محددة .
* مامدى حجم التعاون مع باقي وزارات 
ومؤسسات الدولة االخرى فيما يخص 

العمل اِّـشرتك ؟ 
ــترك  ـ   انطالقا من مبدأ التعاون املش
ــات الدولة كافة  بني الوزارات ومؤسس
ــريحة  ــات لش ــل اخلدم ــدمي أفض لتق
ــهداء، وحرصا منا على اجناز  ذوي الش
معامالت ذوي الشهداء بوقت قياسي 
ــي  ــهداء ف ــة ذوي الش ــاد هوي مت اعتم
ــة بهم من االجراءات  االجراءات اخلاص
ــب  ــة واملالية حس ــة والقانوني االداري
ــول بها  ــياقات املعم ــط والس الضواب
ــذة  ــر ناف ــة غي ــون الهوي ــى ان تك عل
ــة املذكورة. حيث  وصادرة من املؤسس
ــص  ــة لفح ــزة خاص ــتالم اجه مت اس
ــن قبل  ــات الصادرة م ــق الهوي وتدقي
ــهداء وبالتعاون معهم  مؤسسة الش
االجراءات وسرعتها  ــهيل  لتس وذلك 
والغاء صحة الصدور واعتماد الهوية 
كمستند رسمي يثبت صحة االدعاء 
ــرورة متابعة العمل  ــى ض ووجهنا عل
ــالت وادراج  ــتمارات املقاب ــع اس جلمي
ــا  ــن ضمنه م ــهداء  الش ذوي  ــة  هوي
ــت. وإذابة  ــرع وق واالجابة عليها بأس
ــني كافة وذوي  ــات امام املراجع املعوق
ــي الوقت احلالي  ــهداء خاصة̧ وف الش
ــب توجيه معالي وزير الداخلية  وحس
تقوم املديرية باستقبال املراجعني من 
ــن يحملون كتاب  ــهداء الذي ذوي الش
ــكل يومي  ــهداء بش ــة الش مؤسس
التعليمات  لترويج معامالتهم ضمن 
ــالت  التنق ــة  موضوع ــا  وخصوص

وادراجهم ضمن جداول التنقالت .

* ماحجم اِّـنجزات التي عملتم على 
تحقيقها خالل عملكم ؟ 

ــن الزيارات الى  ــد قمنا ببعض م ـ   لق
ــير  ــى س ــالع عل ــة لالط ــر املديري دوائ
ــيابي والوقوف  ــكل انس ــل بش العم
على املعوقات ان وجدت ووضع احللول 
بالتوجيهات  وااللتزام  لها.  ــبة  املناس
ــبة املقصرين في اداء  واالوامر ومحاس
الواجبات واملهام املوكلة إليهم ضمن 
السياقات والضوابط واالطر القانونية 
ــرية هي  كون مديرية ادارة املوارد البش
ــوزارة الداخلية  ــي ل ــريان الرئيس الش
ــتماع الى  ،  كما خصصنا وقت لالس
ــام  طلبات املدراء من املديريات واالقس
ــهيل  ــارات وتس والرد على االستفس
ــيابية  ــم وذلك النس ــل امامه املعاض
ــح العام.  ــير العمل خدمة للصال س
ــوالت التفقدية من  ــذه اجل ــر ه وتعتب
ــة حتفيزية  ــوالت ميداني ــلة ج سلس
ــي املديريات الجناح العمل  للعاملني ف

وملد جسور الثقة والتعاون بني جميع 
العاملني من ضباط ومراتب واملوظفني 

في املديرية .
* هل هناك خطط مستقبلية تعملون 
على تطبيقها خالل الفترة القادمة ؟ 
 ـ   مما ال يخفى على اجلميع ان مديرية 
ــب  القل ــي  ه ــرية  البش ــوارد  امل ادارة 
ــة فمثل هذه  ــوزارة الداخلي النابض ل
املديرية البد ان تكون االولى والسباقة 
في تطوير العمل بأجهزتها وعامليها 
ــط  اخلط ــض  بع ــاك  وهن ــا  وكوادره
ــة لتطوير العمل  املوضوعة واملدروس
ــة والفنية  ــع النواحي االداري في جمي
ــرنا  باش ــث  حي ــا  ايض ــة  والقانوني
بإعطاء احملاضرات بشكل مبسط عن 
طبيعية املراسالت واخملاطبات االدارية 
ــخصيا  ــي ش ــرات من احملاض ــت  وكان
ــط املوضوعة  ــن ضمن اخلط وايضا م
ــب الورقية  ــيف الكت هي حتويل االرش
ــى اجناز  ــا عل ــة وعملن ــى الكتروني ال

ــة وكانت أبرزها  ــض االوامر املتعلق بع
(الترقية، واالعادة، واالحتساب، وقبول 
ــفة السجالت  ــرة وتوثيق وارش املباش
ــكل  ــا يزال العمل بش ــا) وم الكتروني
مستمر وبأشراف ومتابعة شخصية 
ــي االجراءات.كما  ــي إلجناز باق من قبل
ــرية  اضاف مدير عام ادارة املوارد البش
ــل والدورات  ــا ورش العم ــالً  : قمن قائ
ــم  قس   .. ــاطات  النش و  ــة  التدريبي
ــا املعلومات التي تطور من  تكنولوجي
القدرات املورد البشري العامل في وزارة 
الداخلية وكان اهمها .. دورة استخدام 
ــفة االلكتروني  ــة نظام االرش و صيان
ــتخدام حزمة  ( Docuware ) ودورة اس
برامج ( Microsoft Office ) ودورة أصول 

املراسالت و اخملاطبات اإلدارية – 
ــي  ف ــة  العربي ــة  اللغ ــالمة  س ودورة 
اخملاطبات الرسمية – وورشة تبسيط 
ــة  ــة - احملاضر وورش ــراءات اإلداري اإلج
ــنوي لألعوام (  ــة التقرير الس مناقش
ــم  ــع قس ــيق م ٢٠١٧- ٢٠١٨) بالتنس
ــة عمل و  ــط و املتابعة وورش التخطي
محاضرات في املعهد العالي للتطوير 
و  ــة  صيان وورش   – اإلداري  و  ــي  األمن
ــوادم  ــة للخ ــح دوري ــب و تصلي تنصي
الرئيسية و احلاسبات و لكافة اقسام 
ــة  لكاف ــة  تدريبي ــة  وورش ــا  مديريتن
مخولي و ضباط ارتباط كافة مفاصل 
ــكيالت الوزارة ( نظام ادارة املوارد  و تش

البشرية , نظام توطني الرواتب 
, نظام التصويت اخلاص ) و ورشة عمل 
مع املديرية العامة لالتصاالت و النظم 
ــة و حتديث نظام  ــة لدراس املعلوماتي

 ( Docuware ) االرشفة االلكتروني
الى نسخته االحدث ( ٧٫٠ ) 

األنشطة:

إدارة و اشراف االدخال لربنامج ( نظام 
إدارة اِّـوظفني اِّـدنيني )

ــفة  ــة نظام االرش ــب و صيان تنصي
ــة  لكاف  (  Docuware) ــي  االلكترون
املديريات و االقسام التابعة ملديريتنا- 
ــدي)  هن ــد  محم ــب  ادي ــف  (املوظ
ــبني لكافة  ــة بيانات املنتس مطابق
ــكيالت الوزارة بشكل  مفاصل وتش
ــة  املفوضي ــع  م ــي  فصل و  ــهري  ش
ــا لالنتخابات ..متثيل وزارتنا في  العلي
ــي ( األمانة  ــات املنعقدة ف االجتماع
العامة جمللس الوزراء , مجلس النواب 

العراقي , وزارة التخطيط 
ــزي العراقي ) .. حتديث  ــك املرك , (البن
و حتليل بيانات الضباط و املنتسبني 
ــل الوزارة  ــة مفاص ــني لكاف و املوظف
ــت اخلاص ,  ــي ( التصوي ضمن نظام
ــرية ) بشكل  نظام إدارة املوارد البش
ــد  ــدول مواعي ــب ج ــهري و حس ش

املطابقات .
ــجالت  ــص مديرية الس ــا يخ وفي م

ــفة  والوثائق التي تعنى بحفظ وارش
ــق اخلاصة بالعاملني  االوليات والوثائ
ــام ٢٠٠٣ حيث مت  ــا قبل ع ــي وزارتن ف
ــفة ما يقارب ثالث ماليني وثيقة  ارش
ــات (احملكمة  ــفة اولي ــة ارش باإلضاف
ــورة) البالغة  ــة الث ــة ومحكم اخلاص
١١٧٥٠٦ قضية باإلضافة الى تصديق 
ــن كافة دوائر  ــور القيد الصادرة م ص
ــارب ٢٨٨٠٠٠  ــوزارة والبالغة ما يق ال
ــالف  ــى ات ــة ال ــد باإلضاف ــورة قي ص
ــالف الوثائق التي  ــة على ات واملصادق
ــفتها  ــة لها بعد ارش ــت احلاج انتف
ــز املكاني  ــا لعدم اخذ احلي الكتروني
ــني واصدار االختام  والتي تقدر باملالي
ــكيالت  اخلاصة بكافة الدوائر والتش
ــا يقارب ٦٠٠٠ ختم  حيث مت اصدار م
ــكل  ــتمر بش ــا يزال العمل مس ، وم
مستمر ويومي ومتابعة واشراف من 
ــخصيا على باقي مديريات  قبلي ش
ــعنا ذكر اجنازاتها  املديرية التي ال يس

في الوقت احلالي .

وكاالت / البينة الجديدة 

حاوره / أحمد اِّـوالي

قال فريق الرئيس األمريكي املنتخب جو بايدن، إنّه سيجعل من معاجلة جائحة فيروس كورونا على رأس أولوياته بعد فوزه على دونالد ترامب.وأكد 
الفريق خالل إعالنه عن اخلطوات األولى في خطة بايدن االنتقالية، أنه سيكون هناك املزيد من االختبارات وسيُطلب من األمريكيني ارتداء أقنعة 
الوجه.كما سيركز على االقتصاد ومعاجلة العنصرية وتغير املناخ.ولم يعترف ترامب حتى اآلن بالهزمية، وال يزال فوز بايدن مبثابة نتيجة أولية 
ألن بعض الواليات الرئيسية ال تزال تعد األصوات.لكن بايدن ميضي قدماً في خططه لتولي السلطة في كانون الثاني بعد أن أعلنت الشبكات 
باريس  اتفاقية  إلى  بايدن  األصوات.سينضم  لفرز  االولية  النتائج  بناء على  املاضي  السبت  يوم  باالنتخابات  فوزه  الكبرى  األمريكية  اإلخبارية 

للمناخ من جديد،

تعد مديرية ادارة املوارد البشرية من اهم دوائر وزارة الداخلية، ملا تتمتع به من استقاللية ادارية ، والتي تعتبر  املسؤولة عن قضايا وانشطة 
ووظائف املوارد البشرية في الوزارة مبختلف تشكيالته، من خالل العمل على استقطاب واختيار وتعيني وتطوير وتعليم وتقييم اداء العاملني، 
فضال عن القيام بالشؤون االدارية األخرى التي تخص جميع من يعمل في الوزارة (ضباط، مراتب، وموظفني مدنيني) مبجاالت التقاعد أو انهاء 
اخلدمات واحملافظة عليهم ورعايتهم. إذ كان ملديرية إدارة املوارد البشرية دور مهم بعد االنفالت األمني الذي حصل جراء االعتداء اإلرهابي على 
اغلب املدن العراقية وباخلصوص نينوى باعادة تنظيم مراكزها وخطوطها األمنية وإعادة أكثر من ٤٠ ألف منتسب وما تزال تعمل بشكل دؤوب 
لتحقيق ما حتتاجه كل مفاصل وتشكيالت الوزارة فضال عن االوامر االدارية اخلاصة التي تعنى باملورد البشري في الوزارة . وللحديث أكثر عن هذه 

املديرية كان لـ ( البينة اجلديدة)  هذا احلوار  مع السيد مدير عام ادارة املوارد البشرية اللواء الركن رحيم هاشم محمد .

الشعب األمريكي يمكن أن 
يثق يف أنّ االنتخابات كانت 

فعالً نزهية وأنّ نتيجتها كانت 
واضحة
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أعالن
ــل لقبه  من (مدني) اُّـ (ال  ــم) الذي يطلب تبدي ــاء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (عمار نصيف جاس بن
ــوف تنظر هذه  ــه س ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس ــن لديه اع ــاس) فم عب

اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

أعالن
ــم) الذي يطلب تبديل لقبه  من (مدني) اُّـ (ال  ــجاد نصيف جاس بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (س
ــوف تنظر هذه  ــه س ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس ــن لديه اع ــاس) فم عب

اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

أعالن
ــل لقبه  من (مدني) اُّـ  ــم) الذي يطلب تبدي ــى الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (مصطفى نصيف جاس ــاء عل بن
ــه سوف تنظر هذه  (ال عباس) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس

اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

أعالن
ــم) الذي يطلب لقبه  من (مدني) اُّـ (ال عباس)  بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (محمد نصيف جاس
ــه سوف تنظر هذه اِّـديرية َّـ  فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس

الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

أعالن
ــل لقبه  من (مدني) اُّـ (ال  ــم) الذي يطلب تبدي ــتار نصيف جاس بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (س
ــوف تنظر هذه  ــه س ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس ــن لديه اع ــاس) فم عب

اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

أعالن
ــه  من (مدني) اُّـ (ال  ــم) الذي يطلب تبديل لقب ــى الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (علي نصيف جاس ــاء عل بن
ــوف تنظر هذه  ــه س ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس ــن لديه اع ــاس) فم عب

اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة : ٢٠٢٠/١٨٦٨
التاريخ : ٢٠٢٠/١١/٩

اُّـ / اِّـنفذ عليه / سجاد هاشم جواد

ــك مجهول محل  ــه ذات اختصاص ان ــره من جه ــق لهذة اِّـدي ــد تحق لق
ــار يمكن اجراء التبليغ  ــه وليس لك موطن دائم او مؤقت اومخت االقام
ــذ الكوت  تقرر تبليغك  ــتناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفي عليه , واس
ــة عشر يوماً تبدأ  اعالنا بالحضور َّـ مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس
من اليوم التالي للنشر ِّـباشرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك وَّـ حالة 
ــذ الجربي وفق  ــة باجراءات التنفي ــر هذه اِّـديري عدم حضورك ستباش

القانون.
منفذ العدل
سراج منري يوسف

اوصاف اِّـحرر:
(دين)

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد:١٣٥٦ /ب/٢٠٢٠
التاريخ :٢٠٢٠/١١/٩

اُّـ اِّـدعي عليه/ علي محمد يونس 
اعــــــــــالن

ــتثمار و التمويل  ــاد لالس ــوض ِّـصرف االقتص ــي اِّـدير اِّـف ــام اِّـدع اق
ــديد مبلغ  الدعوى اِّـرقمة اعاله يطلب دعوتك للمرافعة و الحكم بتس
ــن قيمة قرض  ولجهولية محل  ــرون مليون دينار) ع قدره (اربعة و عش
اقامتك حسب اشعار مختار منطقة العزيزية / الدخل اِّـحدود واِّـرفق 
بكتاب مركز شرطة العزيزية بالعدد ٩٢٩١ َّـ ٢٠٢٠/١٠/١٧ تقرر 
ــر  تبليغك بمضمون عريضة الدعوى اِّـرقمة ١٣٥٦/ب/٢٠٢٠ ونش

بصحيفتني محليتني لذا اقتضى حضورك يوم ٢٠٢٠/١١/٢٥.
القاضي 

محمد عبد الرضا مهدي

أعالن
ــم) الذي يطلب تبديل لقبه  من (مدني) اُّـ (ال  ــنني نصيف جاس بناء على الدعوى اِّـقامة من قبل اِّـدعي (حس
ــوف تنظر هذه  ــه س ــرتاض مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (١٥) يوم وبعكس ــن لديه اع ــاس) فم عب

اِّـديرية َّـ الدعوى وفق احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة الوطنية رقم (٣) لسنة ٢٠١٦ .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة
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جمهورية العراق 
ديوان محافظة واسط
مديرية بلدية واسط 
لجنة البيع وااليجار

العدد : ٢٤٣٩
التاريخ : ١ / ١١ / ٢٠٢٠

م / إعـــــــــالن
بالنظر لعدم حصول راغب

ــة وفق قانون بيع وايجار اموال  ــة اوصافها َّـ ادناه والعائدة اُّـ مديرية بلدية النعماني ــط وللمرة الثانية عن تأجري االمالك اِّـدرج ــة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واس ــن لجن تعل
ــر يوما تبدأ من اليوم التالي لنشرها َّـ الصحف  ــة عش ــرتاك َّـ اِّـزايدة العلنية مراجعة بلدية النعمانية خالل فرتة (١٥) خمس ــنة ٢٠١٣.فعلى الراغبني باالش الدولة رقم (٢١) لس
اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة (٣٠٪) من القيمة القديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وستجري اِّـزايدة َّـ اليوم االخري من مدة االعالن َّـ مقر البلدية 
اعاله َّـ تمام الساعة (العاشرة صباحا) اذا صادف يوم اِّـزايدة عطلة رسمية تكون اِّـزايدة َّـ اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه اِّـزايدة اجور النشر واالعالن وكافة اِّـصاريف 

االخرى وعلى اِّـستأجر جلب هوية االحوال اِّـدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
اِّـهندس 
حيدر جسام حمود 
مدير بلدية واسط
رئيس لجنة البيع وااليجار

جمهورية العراق 
ديوان محافظة واسط
مديرية بلدية واسط 
لجنة البيع وااليجار

العدد : ٢٤٤٥
التاريخ : ١ / ١١ / ٢٠٢٠

م / إعـــــــــالن
ــط  ــع وااليجار َّـ مديرية بلديات واس ــن لجنة البي تعل
ــري االمالك اِّـدرجة اوصافها َّـ  وللمرة الثانية عن تأج
ــة بلدية النعمانية وفق قانون  ادناه والعائدة اُّـ مديري
ــنة ٢٠١٣. ــة رقم (٢١) لس ــار اموال الدول ــع وايج بي
ــرتاك َّـ اِّـزايدة العلنية مراجعة  فعلى الراغبني باالش
ــرتة (٣٠) ثالثون يوما تبدأ من  بلدية النعمانية خالل ف
ــتصحبني  ــرها َّـ الصحف اليومية مس اليوم التالي لنش
ــة (٣٠٪) من القيمة  ــم التأمينات القانونية البالغ معه
ــتجري  ــة بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وس القديري
ــالن َّـ مقر  ــدة االع ــن م ــري م ــوم االخ ــدة َّـ الي اِّـزاي
ــرة صباحا) اذا  ــاعة (العاش ــة اعاله َّـ تمام الس البلدي
ــون اِّـزايدة َّـ  ــمية تك ــوم اِّـزايدة عطلة رس صادف ي
ــه اِّـزايدة  ــو علي ــل من ترس ــه ويتحم ــذي يلي ــوم ال الي
ــف االخرى وعلى  ــالن وكافة اِّـصاري ــر واالع اجور النش
ــة مصورة واصلية  ــتأجر جلب هوية االحوال اِّـدني اِّـس
ــزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من  ويتم االلت

البلدية بهذا الصدد.
اِّـهندس 

حيدر جسام حمود 
مدير بلدية واسط

رئيس لجنة البيع وااليجار

جمهورية العراق 
ديوان محافظة واسط
مديرية بلدية واسط 
لجنة البيع وااليجار

العدد : ٢٤٤٠
التاريخ : ١ / ١١ / ٢٠٢٠

م / إعـــــــــالن
ــط (للمرة الثانية) عن تأجري االمالك اِّـدرجة اوصافها َّـ ادناه والعائدة اُّـ مديرية بلدية النعمانية  تعلن لجنة البيع وااليجار َّـ مديرية بلديات واس
ــرتاك َّـ اِّـزايدة العلنية مراجعة بلدية النعمانية خالل فرتة (٣٠)  ــنة ٢٠١٣.فعلى الراغبني باالش وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لس
ــك مصدق او نقدا  ــن القيمة التقديرية بص ــم التأمينات القانونية م ــتصحبني معه ــرها َّـ الصحف اليومية مس ــا تبدأ من اليوم التالي لنش ــون يوم ثالث
ــاعة (العاشرة صباحا) اذا صادف يوم اِّـزايدة عطلة رسمية تكون  ــتجري اِّـزايدة َّـ اليوم االخري من مدة االعالن َّـ مقر البلدية اعاله َّـ تمام الس وس
ــتأجر جلب هوية االحوال اِّـدنية  ــر واالعالن وكافة اِّـصاريف االخرى وعلى اِّـس ــو عليه اِّـزايدة اجور النش اِّـزايدة َّـ اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس
ــع  وايجار اموال الدولة رقم  ــادرة من البلدية بهذا الصدد وفق اِّـادة (١٥) من قانون بي ــة ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الص ــورة واصلي مص
ــقق او االراضي السكنية العائدة اُّـ الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدوواين  ــنة ٢٠١٣ والتي تنص (يجري االعالن عن بيع الدور او الش ٢١ لس
ــكنية على وجه  ــقة او ارضا س ــبي الدولة والقطاع العام اِّـتزوجني الذين ال يمكلكون هو او ازواجهم او اوالدهم القاصرين دارا او ش االوقاف اُّـ منتس

االستقالل ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعية التعاونية.
الشروط:ـ

١- يجري البيع بني منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء االسبقية ِّـنتسبي الدائرة التي تعود لها الدور او الشقق او االراضي السكنية لها اوال.
٢- فاذا لم يتقدم لها احد من منتسبي الوزارة او الدائرة اِّـعنية او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع ِّـنتسبي الدوائر عامة.

٣- وَّـ حالة عدم حصول راغب بالشراء او منهم او بقي قسم منها فتعلن مجددا للبيع اُّـ اِّـواطنني كافة ممن تتوفر فيهم شروط التمليك.
اِّـستمسكات اِّـطلوبة:ـ

* تعهد خطي وفق قرار ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ وحسب التعليمات الخاصة بتوزيع قطع االراضي السكنية الصادرة من مجلس الوزراء.
* مستمسكات للزوج و الزوجة او حجة اعالة اذا كان اعزب.

* بيان عدم استفادة.
* تأمينات ٥ ٪ من القيمة التقديرية بالنسبة ِّـوظفي وزارة البلديات واالسكان واالشغال العامة.

* تأمينات ٥٠ ٪ بالنسبة ِّـوظفي الوزارات االخرى واِّـواطنني عامة.
* تأمينات ٥٠ ٪ بالنسبة لبقية اِّـواطنني غري اِّـوظفني.

اِّـهندس 
حيدر جسام حمود 
مدير بلدية واسط

رئيس لجنة البيع وااليجار

اعالن
اُّـ اِّـتهم /ر. ع/ علي طالب مهدي حميد 

محل العمل / قيادة حرس  حدود اِّـنطقة الثالثة 
العنوان /محافظة البصرة /الهادي 

ــطة هذا االعالن على ان  ــنة ٢٠٠٨ اِّـعدل وِّـجهولية محل اقامتك اقتضى تبليغك بواس بما انك متهم وفق احكام اِّـاده (٥) من ق. ع. د رقم ١٤ لس
ــل اقامتك وتجيب على التهمه  ــون يوما اعتبارا من تعليق هذا اإلعالن َّـ مح ــن الداخلي الثالثه خالل مده اقصاها ثالث ــام محكمة قوى األم ــر ام تحظ
ــتنادا االحكام اِّـواد (٦٥ و ٦٦) من قانون اصول اِّـحاكمات الجزائيه لقوى االمن  ــوف تجري محاكمتك غيابيا اس اِّـوجهه ضدك وعند عدم حضورك س

الداخلي رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨.
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس محكمة قوى األمن الداخلي الثالثه

اِّـنطقة الثالثة

بوركت الجهود

ــكر  ــروة عباس) بالش ــدم الزميلة (م تتق
والتقدير اُّـ مديرة قسم التسويات اِّـالية 
َّـ ادارة مصرف الرافدين االدارة العامة 
(الست منى عبداهللا امني) لتسهيل مهام 
ــن الروتني  ــة وبعيدا ع ــني بسالس اِّـواطن

فوركت جهودك.

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة ميسان
كلية العلوم

الشعبة القانونية
العدد: ق / ١٧ 
التاريخ: ٣ / ١١ / ٢٠٢٠

اُّـ / السيد هيثم فاروق ابراهيم
م / اخطار

ــنة  ــادة (٣٧) من قانون الخدمة اِّـدنية رقم ٢٤ لس ــاء على اِّـ بن
ــام) اعتبارا من تاريخ  ــرة اي ١٩٦٠ اِّـعدل ونظرا لغيابكم (عش
٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٠ ولغاية تاريخ اليوم ٢ / ١١ / ٢٠٢٠ ، لذا 
تقرر اخطارك بضرورة االلتحاق بعملك وتقديمك عذرا مشروعا 
ــتقيال بحكم الغياب  ــربر انقطاعك للفرتة اعاله وخالفه تعد مس ي
يعد نافذا خالل (٣٠) يوما من تاريخ نشره َّـ الجريدة الرسمية 

وِّـجهولية اقامتك.

أ.م.د صبيح جاسم كاطع
عميد كلية العلوم / وكالة
٢/ ١١ /٢٠٢٠

جمهورية العراق
وزارة الداخلية

مديرية االحوال اِّـدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد |/ الرصافة

قسم شؤون احوال بغداد / الرصافة
العدد :٣٦٨
التاريخ : ١٥ / ١ / ٢٠٢٠

اعــــــــــــــالن
نهديكم اطيب التحيات

ــة) بدال من  ــه) وجعله (فاطم ــم ابنت ــوة قضائية لتبديل (اس ــار جليل) دع ــن (عمر جب ــدم اِّـواط ق
ــر يوما من تاريخ  ــة عش ــمية) فمن لديه اعرتاض مراتجعة هذه اِّـديرية خالل (١٥) خمس (جاس
ــوف تنظر هذه اِّـديرية بطلبه استنادا اُّـ احكام اِّـادة (٢٢) من قانون البطاقة  ــر وبعكسه س النش

الوطنية رقم (٣) لسنة (٢٠١٦) اِّـعدل على ان يكون النشر بأسم مدير الجنسية اِّـحرتم.
مع التقدير

اللواء الحقوقي
نشأت ابراهيم الخفاجي
اِّـدير العام / وكالة

تنويه و اعالن
ــدة»  ــة الجدي ــدة «البين ــرنا َّـ جري ــد نش ــا ق كن
 ٢٠١٩  /  ٨  / ــم (٣٢٤١) َّـ ٧  اِّـرق ــا  بعدده
ــليم»  ــاطع س ــم اِّـواطنة «بهيجة س ــالن بأس اع
ــة» اُّـ «  ــمها من «بهيج ــروم تبديل اس ــي ت والت
ــة مديرية  ــرتاض مراجع ــاج» فمن لديه اع ابته
ــوازات واالقامة خالل مدة  ــة والج االحوال اِّـدني
(١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر وبعكسه 
سوف تنظر هذه اِّـريية بطلبها استنادا اُّـ احكام 
ــون البطاقة الوطنية رقم (٣)  اِّـادة (٢٩) من قان
ــر بأسم مدير  ــنة (٢٠١٦) على ان يكون النش لس

الجنسية اِّـحرتم.
اللواء 

رياض جندي الكعبي
اِّـدير العام / وكالة 

جمهورية العراق 
ديوان محافظة واسط
مديرية بلدية واسط 
لجنة البيع وااليجار

العدد : ٢٠١١
التاريخ : ٥ / ١٠ / ٢٠٢٠

م / إعـــــــــالن
ــات  بلدي ــة  ــار َّـ مديري ــع وااليج البي ــة  ــن لجن تعل
ــة اوصافها َّـ ادناه  ــط عن تأجري االمالك اِّـدرج واس
ــق قانون  ــة النعمانية وف ــة بلدي ــدة اُّـ مديري والعائ
ــنة ٢٠١٣. ــوال الدولة رقم (٢١) لس ــع وايجار ام بي
فعلى الراغبني باالشرتاك َّـ اِّـزايدة العلنية مراجعة 
بلدية النعمانية خالل فرتة (٣٠) ثالثون يوما تبدأ من 
ــرها َّـ الصحف اليومية مستصحبني  اليوم التالي لنش
ــات القانونية البالغة (٣٠٪) من القيمة  معهم التأمين
ــل مدة االيجار  ــدق او نقدا ولكام ــة بصك مص القديري
ــتجري اِّـزايدة َّـ اليوم االخري من مدة االعالن َّـ  وس
ــاعة (العاشرة صباحا)  مقر البلدية اعاله َّـ تمام الس
ــمية تكون اِّـزايدة  ــوم اِّـزايدة عطلة رس اذا صادف ي
ــو عليه اِّـزايدة  ــوم الذي يليه ويتحمل من ترس َّـ الي
ــة اِّـصاريف االخرى وعلى  ــر واالعالن وكاف اجور النش
ــتأجر جلب هوية االحوال اِّـدنية مصورة واصلية  اِّـس
ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من 

البلدية بهذا الصدد.
اِّـهندس 

حيدر جسام حمود 
مدير بلدية واسط

رئيس لجنة البيع وااليجار



ــا والنامية..الغنية  ــة منه ــم املتقدم ــي كل دول العال ف
ــرة و» العاوية» ..الكبيرة والصغيرة توجد  والفقيرة..املزده
ثمة مشاكل تتفاوت بني املعقدة املستعصية والبسيطة 
ــير فيها االمور»  ــل حتى ليمكن القول انه الدولة  تس احل
صافي يالنب» ولكن االختالف في احللول مابني دولة واخرى 
ــى ادارة االزمات  ــدرة اصحاب القرار فيها عل يكمن في ق
ــاليب  تعتمد  ــول لها بطرق واس ــاكل وايجاد احلل واملش
ــة الصادقة في جتاوز  ــال على االرادة والتصميم والرغب اص

العقده وليس الدوران او الغرق في مستنقعها!!
وهذا مايحصل عندنا في العراق بالضبط  فاالزمات تتوالى 
على مدار الفصول والسنوات..ازمة تلد اخرى واحلبل على 
ــرار.. وما ان تنتهي ازمة وجتر اذيالها حتى نصحو على  اجل
ثانية اكثر ايالما وكأن ذالك قدرنا املكتوب والذي المفر منه 
ــه  وال مهرب.. اخر مبتكرات او صيحات االزمات ما نعيش
ــل بعدم قدرة احلكومةعلى  ــن « نكته» هذه االيام تتمث م
دفع الرواتب الشهرية للموظفني واملتقاعدين وقطاعات 
اجتماعية اخرى والسبب ان اخلزينة استلمتها احلكومة 
ــا الريح وان من  ــتقيلة  كانت تصفر به ــة من املس احلالي
ــوا  تورطوا بنهبها او تبذيرها قد طاروا الى املريخ ليعيش

االن في وضع مسترخ ومريح!!
ــدد او تأخيرها  ــا احمل ــي وقته ــب ف ــرف الروات ــدم ص ان ع
ــط حكومي واضح وهو  ــف عن تخب لفترات زمنية يكش
ــابقة  حتصل الول مرة في تاريخ الدولة العراقية اذ لم  س
ــها  ــل هذا االمر حتى في احلك الظروف التي عاش يحص
العراقيون..وهناك من بات يحذر صراحة من « ثورة جياع» 
اذا ما استمر التجاهل ملديات طويله حيث شهدت بغداد 
ــى وزارة املالية   ــرات للموظفني امام مبن العاصمة تظاه
ــهدت محافظات( كربالء  وبابل  امس االول االحد كما ش
ــبب وهي  ــرات مماثلة لذات الس ــان) تظاه ــى وميس واملثن
تظاهرات يؤكد قانونيون انها مشروعة واجازها الدستور 

العراقي على وجه اخلصوص في مادته ال( ٣٨).
املفارقة املؤسفة ان مشكلة عدم توزيع الرواتب اصبحت 
ــلطتني  ــؤولني في الس ــبه بكرة تتقاذفها ارجل املس اش
ــدد الكرة في  ــريعية وكل يحاول ان يس التنفيذية والتش
مرمى االخر ويلقي بالالئمة عليه ليبريء ساحته من هذه 
ــبت املاضي القراءة الثانية  االزمة..البرملان انهى يوم الس
ــز املالي الذي تقدمت به وزارة املالية وهناك  لقانون العج
ــس املقبل لكن  ــة يوم اخلمي من يعلق االمال على جلس
اخلالفات تتصاعد..احلكومة تطلب( ٣١) تريليون دينار بعد 
ان تنازلت عن سقف مطلبها االول وهو مبلغ(٤١) تريليون 
دينار بعد ان رأت فيه اللجنة املالية النيابية رقما مبالغا 
ــغ(٧) تريليونات  ــة املالية ان مبل ــي ترى اي اللجن فيه وه
دينار كافية لتامني الرواتب.. والننسى االشارة ان اللجنة 
ــى احلكومة  ــوم الذع عل ــن هج ــم تتوان من ش ــة ل املالي
ــة اليجاد حل لهذه االزمة  واتهمتها بعدم الرغبة واجلدي
ــون امهاتنا  انها  ــي دولة عرفناها ونحن في بط املالية ف

دولة نفطية!!

هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٧٠٧٠١١١١٣لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨

العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ
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أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.
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عبد الزهرة البياتي*

* رئيس التحرير التنفيذي

حزمة ضوء

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

ــادة الوزراء ورؤساء  ــيد رئيس الوزراء والس رمبا اليعلم الس
ــه املواطن خالل  ــا يعاني ــدراء العامون مب ــات وامل املؤسس
ــة ما في دوائرهم اخملتلفة وحتديداً  مراجعته الجناز معامل
اخلدمية منها وذات العالقة املباشرة باملواطن ذاته .. وهذا 
ــرد اتهامات عابرة بل هي  ــوقه ليس مج الكالم الذي نس
حقيقة واقعة تتجسد عملياً من خالل مراجعاتنا للعديد 
ــاري والضريبة  ــجيل العق ــر ومنها دوائر التس من الدوائ
وامانة بغداد والرعاية االجتماعية ودائرة التنفيذ وكاتب 
ــدل ناهيك عن  ــوزارة الع ــة ل ــن التابع ــدل والقاصري الع
ــمية التي يطول  ــر الكمارك وغيرها من الدوائر الرس دوائ
ــاليب االدارية  ــل وغياب األس ــني القات ــا وان الروت تعداده
ة البارزة التي تطبع عمل هذه الدوائر  ــمّ احلديثة هي الس
يضاف الى ذلك كله فقدان الرقابة واملتابعة امليدانية من 
ــرين لهذه  ــؤولني املباش قبل املس
ــبة  وباملناس  .. ــر  الدوائ
ــذه الدوائر وجدت  فان ه
ــن  ــة املواط ــالً خلدم اص
ترفع  ــد منها  العدي وان 
شعارات وردية تعلن من 
خاللها انها تعمل الجل 
املواطن ومترير معامالته 
ولكن  ــلس  س ــكل  بش
مايقال شيء واملمارسة 
ــيء آخر مع  العملية ش
االشارة ان املواطن خالل 
ــوماً  مراجعته يدفع رس
بالغٌ  وضرائب وغرامات مُ
ــب  ان تذه ــرض  ــا يفت ــا وكله فيه
ــكل صراحة  ــير هنا ب ــة الدولة .. وال بد ان نش ــى خزين ال
ــغل لهم  ــرأة ان هناك الكثير من املوظفني الذين الش وج
ــية املعامالت بطرق واساليب ملتوية  ــوى عرقلّة متش س
ــكني للبحث  ــل اجبار هذا املواطن املس ــيطانية الج وش
ــد ان يدفع «  ــر معاملته بع ــطاء ومعقبني لتمري عن وس
ـــ « احللِبْ «  ــراً من املواطنني يتعرضون ل ــوم» وكثي املقس
ــة رئيس الوزراء التحرك  ــم هللا .. ان املطلوب من دول وامره
الفوري للقضاء على الروتني االداري السائد في هذه الدوائر 
ــتخدام التقنيات  ــاذة من خالل اس ــاء الظواهر الش وانه
ــاليب االلكترونية املتطورة واملنا ان نصل  احلديثة واالس
الى املرحلة التي يكون مبقدور املواطن اجناز معاملته وهو 
ــة احلالية التي يتم فيها اللعب  في بيته وليس بالطريق

ول» . مبصير املواطن وكأنه « طوبة» و « تك كَ
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صباح الشيخلي*

بال مجاملة

*عضو نقابة الصحفيني العراقيني

ان اِّـطلوب من دولة 
رئيس الوزراء التحرك 
الفوري للقضاء على 
الروتني االداري السائد 
َّـ هذه الدوائر وانهاء 
الظواهر الشاذة من 
خالل استخدام التقنيات 
الحديثة

 بغداد / البينة الجديدة

ــي  ــواء ٥٦ ف ل ــع  الراب ــوج  ــر الف ــادر آم ب
ــدم الركن علي نهير  ــة اخلاصة املق الفرق
ــخصية  ــيارته الش ــيناوي ببيع س احلس
وتوزيع ثمنها على جنوده إثر تأخر الرواتب 
لشهر تشرين األول. وبحسب ما تداولته 
صفحات على مواقع التواصل االجتماعي 
ــر الرواتب  ــبب تأخ ــوج وبس ــإن آمر الف ف
ومشاهدته الظروف الصعبة التي مير بها 
ــيارته املدنية اخلاصة  جنوده، قام ببيع س
ليقوم بعد ذلك توزيع مبلغ البيع بأكمله 
ــاعدتهم باإلضافة الى  ــوده ملس على جن

ــر املواد  ــن املبلغ لتوفي ــص جزء م تخصي
الغذائية لهم.

ــاء احلي في  ــيناوي من قض وينحدر احلس
واسط وتولى منصبه في ١٧ تشرين األول 
املاضي وهو من أبرز القيادات العسكرية 
الشابة حيث شارك  في معارك التحرير 
ضد داعش. وفي أول تعليق منه على ذلك، 
ــور على  ــوج الرابع في منش ــال آمر الف ق
الفيسبوك أخواني املقاتلني األعزاء أود أن 
أوضح لكم أن ما نشر عني هذا اليوم في 
ــاني  ــع التواصل، ماهو إال عمل إنس مواق
ــي وبني رب العاملني وليس لغاية أخرى  بين

لذلك أرجو منكم عدم النشر.

ستة عشر ربيعا والبينة اجلديدة 
ــتبقى بقعة ضوء في  مازالت وس
ــن األخريات  ــزة ع ــة متمي صحاف
ــوم  هم ــت  حمل ــا  بانه ــك  وذل
ــد  مت ان  ــتطاعت  واس ــني  الكادح
ــن كاهلهم  ــاتها لترفع ع مجس

ــر ربيعا  ــتة عش غبار التعب ، س
ــوت  ــل الص ــدة متث ــة اجلدي والبين
العراقي  ــعب  الش لهموم  األقوى 
ــدة  ــات الفاس للتصدي للسياس
من خالل ذلك الصوت الهادر الذي 
ــاد السلطة .. لم  كشف عن فس

تكن يوما لوزير ولم تكن صوتا اال 
ــد ميالدها األغر  ــراء وفي عي للفق
امتنى ان تبقى عالمة فارقة ضمن 

الصحف العراقية املضيئة .

الشاعر واالعالمي / وليد حسني
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فلتسمع الحكومة .. ليسمع الربِّـان 


